
املبادئ التوجيهية الدولية بشأن 

حقوق اإلنسان وسياسة مكافحة 

املخدرات



مارس )آذار( 2019

اآلراء الواردة يف هذا املنشور ال متثل بالرضورة آراء األمم املتحدة، مبا يف ذلك برنامج األمم 
املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 

ومنظمة الصحة العاملية، وال الدول األعضاء فيها.

م من الرشاكة العاملية بشأن  وقد تم إعداد املبادئ التوجيهية بفضل الدعم السخي املقدَّ
سياسات املخدرات والتنمية، ونفذتها الوكالة األملانية للتعاون الدويل نيابة عن الوزارة 

االتحادية األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية؛ وزارة الخارجية الفدرالية السويرسية؛ وبرنامج 
األمم املتحدة اإلمنايئ. كام نتقدم بالشكر إىل كلٍّ من الشبكة القانونية الكندية لفريوس 

نقص املناعة البرشي/اإليدز والرابطة الدولية للحد من األرضار لتعاونهام يف تطوير املبادئ 
التوجيهية؛ وإىل كلٍّ من جامعة إسيكس، وجامعة روساريو )بوغوتا(، ومركز حقوق اإلنسان 
ومعهد القانون الدويل واملقارن يف إفريقيا التابع لجامعة بريتوريا، ومؤسسة آسيا كاتاليست 
لدعمهم اللوجستي وغري ذلك من الدعم العيني يف تجميع املشاورات العاملية؛ وإىل الشبكة 

الدولية لألشخاص الذين يتعاطون املخدرات لعقدها مشاورة مع بعض األشخاص من 
متعاطيي املواد املخدرة. ونوجه كلمة شكر أخرية إىل برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني 

بفريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز، واملفوضية العليا لحقوق اإلنسان، ومكتب األمم املتحدة 
املعني باملخدرات والجرمية، ومنظمة الصحة العاملية عىل مشاركتهم البناءة طوال عملية 

الصياغة.
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املقدمة
متثِّل االستجابة لألرضار املرتبطة بتعاطي املخدرات واإلتجار غري املرشوع بها أحد أكرب تحديات السياسة االجتامعية يف عرصنا. ويرتتب عىل هذا التحدي، 

بكافة جوانبه، آثار تنعكس عىل حقوق اإلنسان.

وتعد مسألة املخدرات قاساًم مشرتكًا بني خطة التنمية املستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية املستدامة املتعددة، مبا يف ذلك القضاء عىل الفقر، 

والحد من أوجه الالمساواة، وبطبيعة الحال تحسني الصحة، حيث ترتبط غاياتها بتعاطي املخدرات، وبفريوس نقص املناعة البرشي، وباألمراض السارية 

األخرى. ويكتيس الهدف 16 بشأن السالم والعدالة واملؤسسات القوية أهمية خاصة، إذ يتطلب إيالء االهتامم بحقوق اإلنسان عرب أهداف التنمية 

املستدامة. ومنذ أواخر تسعينيات القرن العرشين، سلمت قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة بأن 'مكافحة مشكلة املخدرات العاملية' يجب أن 

تتم 'مبا يتفق متاًما' مع 'كافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية'. 1 وقد تم التأكيد عىل ذلك يف كل إعالن سيايس رئييس أصدرته األمم املتحدة بشأن 

مكافحة املخدرات منذ ذلك الحني، ويف العديد من القرارات التي اعتمدتها لجنة املخدرات، 2 لكن الواقع مل يرق دامئًا إىل مستوى هذا االلتزام املهم.

ويستوجب العمل املستدام، والقائم عىل الحقوق يف مجال مكافحة املخدرات وضع معايري مشرتكة ميكن البدء منها. بيد أن الصورة ال تزال غري واضحة 

بشأن ما يتطلبه قانون حقوق اإلنسان من الدول يف سياق قانون مكافحة املخدرات، وسياساتها، ومامرساتها. واملبادئ التوجيهية الدولية بشأن حقوق 

اإلنسان وسياسة مكافحة املخدرات هي نتاج لعملية تشاورية استمرت ثالث سنوات ملعالجة هذه الفجوة.

وتسلط املبادئ التوجيهية الضوء عىل التدابري التي يتعني عىل الدول أن تتخذها أو متتنع عن اتخاذها حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الخاصة بحقوق 

اإلنسان، مع مراعاة االلتزامات املوازية لها مبوجب االتفاقيات الدولية ملكافحة املخدرات: االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 )بصيغتها املعدلة(؛ 

واتفاقية املؤثرات العقلية لعام 1971؛ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اإلتجار غري املرشوع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لعام 1988.  واألهم من ذلك 

هو أنها ال تخرتع حقوقًا جديدة، بل تطبق قانون حقوق اإلنسان الحايل عىل السياق القانوين والسيايس ملكافحة املخدرات بغية تعظيم حامية حقوق 

اإلنسان، مبا يف ذلك يف تفسري وتنفيذ اتفاقيات مكافحة املخدرات.

وال تعد املبادئ التوجيهية 'مجموعة أدوات' لوضع سياسة منوذجية ملكافحة املخدرات؛ لكنها تراعي تنوع الدول وصالحيتها املرشوعة يف تحديد 

سياستها الوطنية مبا يتامىش مع قانون حقوق اإلنسان املعمول به. وتحتفظ الدول دامئًا بحريتها يف تطبيق تدابري حامية أفضل لحقوق اإلنسان من 

تلك املنصوص عليها يف القانون الدويل. وبالتايل، فإن املبادئ التوجيهية هي أداة مرجعية ألولئك الذين يعملون لضامن االمتثال لحقوق اإلنسان عىل 

املستويات املحلية والوطنية والدولية، سواء كانوا برملانيني، أو دبلوماسيني، أو قضاة ،أو صانعي سياسات، أو من منظامت املجتمع املدين، أو املجتمعات 

املترضرة.

الهيكل 

يقدم القسم األول مبادئ حقوق اإلنسان العامة الشاملة أو 'األساسية' التي تقوم عليها املبادئ التوجيهية، والتي ميكن اعتبارها قابلة للتطبيق بغض 

النظر عن القضية أو الحق املحدد املعني.

ويحدد القسم الثاين املعايري العاملية لحقوق اإلنسان يف سياق سياسة مكافحة املخدرات، مع األخذ يف االعتبار الحقوق املعنية كنقطة انطالق لها.

ويتضمن هذا القسم نظرة عامة موجزة عىل كل معيار من معايري حقوق اإلنسان وعالقته بسياسة مكافحة املخدرات قبل تحديد التزامات الدول 

الالحقة والتدابري املويص بها لالمتثال لحقوق اإلنسان. وتجدر اإلشارة إىل أن ترتيب القسم ال يعني بالرضورة األخذ بأي ترتيب هرمي للحقوق. ويبدأ 

القسم بالحق يف الصحة ليعكس الهدف الصحي يف النظام الدويل ملكافحة املخدرات.

ويتناول القسم الثالث شواغل حقوق اإلنسان الناشئة عن سياسة مكافحة املخدرات، إذ أنها تؤثر عىل عدد من الفئات املحددة: األطفال، والنساء، 

واألشخاص املحرومني من حريتهم، والشعوب األصلية. وما من شك أن هذه الفئات ليست الوحيدة التي لديها احتياجات خاصة بحقوق اإلنسان أو 

.)UN Doc. A / RES / 73/192 )2019 ،1  انظر، عىل سبيل املثال، الجمعية العامة لألمم املتحدة، القرار 73/192: التعاون الدويل ملعالجة مشكلة املخدرات العاملية ومكافحتها

2  الجمعية العامة لألمم املتحدة، القرار S-20/2: اإلعالن السيايس، وثيقة األمم املتحدة A/RES/S-20/2 )1998(، امللحق، الديباجة؛ اإلعالن السيايس وخطة العمل بشأن التعاون الدويل نحو 

 E/2009/28-E/CN.7/2009/12  اسرتاتيجية متكاملة ومتوازنة ملكافحة مشكلة املخدرات العاملية، الجزء رفيع املستوى من لجنة املخدرات، فيينا، 12-11 مارس/آذار 2009، وثيقة األمم املتحدة

 ،)A/RES/S-30/1 )2016  التزامنا املشرتك مبعالجة مشكلة املخدرات العاملية ومكافحتها بشكل فعال، وثيقة األمم املتحدة :S-30/1 2009((، فقرة 1؛ الجمعية العامة لألمم املتحدة، القرار

امللحق، الديباجة.
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مخاوف ذات صلة بسياسة مكافحة املخدرات. ولكن، تم التأكيد عليها نتيجة لوجود قوانني أكرث تطوراً تتعلق بحقوقها اإلنسانية الخاصة يف عالقتها 

بسياسة مكافحة املخدرات. ويعاين العديد من األشخاص اآلخرين أيًضا بشكل غري متناسب من األرضار، والالمساواة، وأشكال متداخلة من التمييز عىل 

أساس العرق، واالنتامء اإلثني، والجنسية، والوضع من حيث الهجرة، واإلعاقة، والهوية الجنسانية، وامليل الجنيس، والوضع االقتصادي، وطبيعة وموقع 

حة يف هذه املبادئ التوجيهية عىل هؤالء األفراد  سبل العيش، مبا يف ذلك التشغيل كعامل ريفيني أو عاملني بالجنس. وتنطبق الحقوق العاملية املوضَّ

والجامعات.

ويختتم القسامن الرابع والخامس بإيجاز املسائل العامة املتعلقة بتنفيذ التزامات حقوق اإلنسان واملبادئ ذات الصلة لتفسري املعاهدات.

تهدف املبادئ التوجيهية إىل الرتكيز عىل حقوق اإلنسان ووضعها يف موقع الصدارة. بيد أن العديد من القراء قد يركزون عىل موضوع أو محور محدد 

يف سياسة مكافحة املخدرات، أو قد ال يكونون عىل دراية بحقوق معينة. وللمساعدة يف تصّفح املبادئ التوجيهية، يوفر امللحق األول ثالثة أدلة مرجعية 

مواضيعية للتنمية، والعدالة الجنائية، والصحة. ويجمع كل دليل موضوعي املبادئ التوجيهية األكرث صلة بكل مجال من هذه املجاالت.

تسلِّم املبادئ التوجيهية بأوجه التعارض املحتملة بني مكافحة املخدرات والتزامات حقوق اإلنسان. وسوف تشمل أيًضا الرشوح والتعليقات املرفقة 

بها، والتي ستكون متاحة عىل موقع تفاعيل عىل شبكة اإلنرتنت، تحليالً للعالقة بني التزامات حقوق اإلنسان ذات الصلة وااللتزامات املنصوص عليها يف 

اتفاقيات األمم املتحدة ملكافحة املخدرات، عند االقتضاء. وبذلك تسلط التعليقات الضوء أيًضا عىل إمكانية املواءمة بني تعزيز حقوق اإلنسان والهدف 

والغرض املعلن التفاقيات مكافحة املخدرات، وهو تعزيز 'صحة البرشية ورفاهها'.

املصادر

تستند املبادئ التوجيهية إىل مصادر 'القانون امللزِم' و 'القانون غري امللزِم'—أي تلك امللزِمة قانونًا وتلك التي تُعترب ذات حجية ولكنها غري ملزمة يف حد 

ذاتها. وباستثناءات قليلة للغاية، تم استخالص األوصاف العامة للحقوق من أحكام املعاهدات امللزِمة. ومع ذلك، ونظرًا ألن عدًدا ضئيالً من أحكام 

معاهدات حقوق اإلنسان تتناول مكافحة املخدرات بشكل مبارش، ومبا أن تطبيق الحقوق العامة عىل مجموعات محددة يتطلب تحلياًل أكرث تعمًقا، 

فإن الكثري من التوجيهات املقدمة يف الوثيقة تستند إىل قرارات وإعالنات األمم املتحدة، والتعليقات العامة واملالحظات الختامية لهيئات معاهدات 

حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، وعمل اإلجراءات الخاصة لألمم املتحدة يف مجال حقوق اإلنسان. كام تم االستشهاد بأحكام املحاكم اإلقليمية 

لحقوق اإلنسان واملحاكم الوطنية. ومثل هذا االجتهاد القضايئ، امللزِم للبلدان ذات الصلة، تم االستشهاد به يف املبادئ التوجيهية عىل أنه مقنع لتطبيق 

معني ألحد الحقوق. )انظر ملحق 2: املنهجية(

املصطلحات

نظرًا لاللتزامات املختلفة الواقعة عىل الدول مبوجب املعاهدات، ورضورة استخدام كلٍّ من مصادر القوانني امللزمة وغري امللزمة، ال تحظى جميع أقسام 

املبادئ التوجيهية بنفس القدر من القوة. وتهدف املبادئ التوجيهية إىل توضيح التزامات الدول واقرتاح تدابري متوافقة مع حقوق اإلنسان تستند 

إىل مصادر ذات حجية، مع الحرص عىل عدم املبالغة يف اإلشارة إىل القانون الدويل امللزم. وبالتايل، يتم استخدام كلمة 'ينبغي' طوال الوقت لتعكس 

املصادر ذات الحجية التي تقوم عليها املبادئ التوجيهية، ولكن دون أية مطالبات تتعلق بالقانون امللزم. ومع ذلك، يف بعض الحاالت يكون هناك معيار 

قانوين واضح يستلزم صياغة أقوى تتمثل يف كلمة 'يجب'. ويف بعض املواضع، تسمح قاعدة الجواز للدول باتخاذ خطوات قد تكون أكرث امتثاالً لحقوق 

اإلنسان. ويف هذه الحاالت، يتم استخدام كلمة 'يجوز'.

النطاق

ال ميكن لهذه املبادئ التوجيهية أن تتناول جميع مجاالت القانون الدويل العام التي يحتمل أن تتقاطع مع سياسة مكافحة املخدرات، أو التي تتعلق 

باإلتجار غري املرشوع باملخدرات واستجابات الدول. كام أن الدول يف حاجة إىل التوجيه فيام يتعلق بااللتزامات القانونية الدولية األخرى ذات الصلة، 

مثل تلك املستمدة من قانون الطريان املدين، وقانون البحار، والقانون اإلنساين الدويل املطبّق عىل ظروف النزاعات املسلحة. ولكن، مثل هذه االلتزامات 

تقع خارج نطاق املبادئ التوجيهية.

املوقع اإللكرتوين التفاعيل

تم استكامل هذه الوثيقة بجملة من املراجع والتعليقات املستفيضة. وستكون هذه النسخة األطول من املبادئ التوجيهية متاحة عىل موقع تفاعيل 

عىل شبكة اإلنرتنت حيث سيتسنى للقراء البحث عن حقوق معينة، وموضوعات مكافحة املخدرات، وغري ذلك من الكلامت الرئيسية األخرى، باإلضافة 

www.humanrights-drugpolicy.org .إىل اتباع روابط ملصادر املواد
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أوالً. املبادئ األساسية لحقوق اإلنسان

1.  الكرامة اإلنسانية

كرامة اإلنسان العاملية هي مبدأ أسايس من مبادئ حقوق اإلنسان. وتنبع حقوقنا من الكرامة املتأصلة يف اإلنسان. وال ينبغي أن يؤدي أي قانون، أو 

سياسة، أو مامرسة متعلقة باملخدرات إىل تقويض أو انتهاك كرامة أي شخص أو مجموعة من األشخاص.

2.  شمولية وترابط الحقوق 

حقوق اإلنسان هي حقوق عاملية، وغري قابلة للترصف، وغري قابلة للتجزئة، ومرتابطة، ومتشابكة، مبا يف ذلك يف سياقات سياسة مكافحة املخدرات، 

واملساعدات اإلمنائية، والرعاية الصحية، والعدالة الجنائية.

ويؤثر تورط الشخص يف جرائم متعلقة باملخدرات يف متتعه ببعض الحقوق ويرشك حقوقًا أخرى عىل وجه التحديد. وال تتم بأي حال من األحوال 

مصادرة حقوق اإلنسان بالكامل.

3.  املساواة وعدم التمييز

لجميع األشخاص الحق يف املساواة وعدم التعرض للتمييز. وهذا يعني أن الجميع متساوون أمام القانون ولهم الحق يف الحامية واالستفادة من القانون 

عىل قدم املساواة، ويشمل ذلك التمتع بكافة حقوق اإلنسان دون متييز عىل أساس مجموعة من األسباب )مثل الحالة الصحية، التي تشمل إدمان 

املخدرات(.

ووفًقا لهذا الحق، يجب عىل الدول:

اتخاذ كافة التدابري املناسبة ملنع، وتحديد، ومعالجة التمييز غري العادل يف قوانني، وسياسات، ومامرسات مكافحة املخدرات عىل أية أسس محظورة، . 1

مبا يف ذلك إدمان املخدرات.

توفري الحامية املتساوية والفعالة ضد هذا التمييز، مع كفالة مامرسة الفئات املهمشة أو الضعيفة بشكل خاص لحقوقها اإلنسانية وإعاملها بشكل . 2

فعال.

وتسهيالً ملا ورد أعاله، ينبغي عىل الدول:

رصد تأثري قوانني، وسياسات، ومامرسات مكافحة املخدرات عىل املجتمعات املحلية املختلفة—مبا يف ذلك عىل أساس العرق، واالنتامء اإلثني، وامليل . 3

الجنيس، والهوية الجنسانية، والوضع االقتصادي، والعمل بالجنس—وجمع بيانات مفّصلة لذلك الغرض.

4.  املشاركة الهادفة

لكل فرد الحق يف املشاركة يف الحياة العامة. ويشمل ذلك الحق يف املشاركة الهادفة يف تصميم، وتنفيذ، وتقييم قوانني، وسياسات ومامرسات مكافحة 

املخدرات، ال سيّام من ِقبل أولئك املترضرين بشكل مبارش.

ووفًقا لهذا الحق، ينبغي عىل الدول:

إزالة العقبات القانونية التي تقيد أو متنع بشكل غري معقول مشاركة األفراد واملجتمعات املحلية املترضرة يف تصميم وتنفيذ، وتقييم قوانني، . 1

وسياسات، ومامرسات مكافحة املخدرات.

اعتامد وتنفيذ التدابري الترشيعية وغريها من التدابري، مبا يف ذلك الرتتيبات واآلليات املؤسسية، لتسهيل مشاركة األفراد والفئات املترضرة يف تصميم، . 2

وتنفيذ، وتقييم قوانني، وسياسات، ومامرسات مكافحة املخدرات.

إلغاء القوانني التي تحرم الناس من حق التصويت بسبب إدانتهم بتهمة املخدرات.. 3
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5.  املشاركة الهادفة

عىل كل دولة واجب احرتام وحامية حقوق اإلنسان لجميع األشخاص املوجودين عىل أراضيها والخاضعني لواليتها. ولكل فرد الحق يف طلب وتلقي معلومات حول 

كيفية وفاء الدول بالتزاماتها يف مجال حقوق اإلنسان يف سياق سياسة مكافحة املخدرات. ولكل فرد الحق يف الحصول عىل سبيل انتصاف فّعال يف حال حدوث 

أفعال أو إغفاالت أدت إىل تقويض حقوقه اإلنسانية أو تعريضها للخطر، مبا يف ذلك الحاالت التي تتعلق فيها هذه األفعال أو اإلغفاالت بسياسة مكافحة املخدرات.

ووفًقا لهذه الحقوق، ينبغي عىل الدول:

وضع إجراءات قانونية، وإدارية، وغريها من اإلجراءات املالمئة، واملتاحة، والفّعالة لضامن تنفيذ أي قانون، أو سياسة، أو مامرسة متعلقة مبكافحة املخدرات عىل . 1

نحو ميتثل لحقوق اإلنسان. 

التأكد من إتاحة اآلليات واإلجراءات القانونية املستقلة والشفافة، وتيسري الوصول إليها بأسعار معقولة لألفراد واملجموعات بحيث ميكنهم من خاللها تقديم . 2

شكاوى رسمية بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان املزعومة يف سياق قوانني وسياسات ومامرسات مكافحة املخدرات.

ضامن إجراء تحقيقات مستقلة، ونزيهة، ورسيعة، وشاملة يف دعاوى انتهاكات حقوق اإلنسان يف سياق قوانني وسياسات ومامرسات مكافحة املخدرات. . 3

ضامن محاسبة املسؤولني عن هذه االنتهاكات وفًقا للقانون الجنايئ، أو املدين، أو اإلداري، أو أي قانون آخر، حسب االقتضاء.. 4

ضامن إتاحة سبل االنتصاف املالمئة، والفعالة، وتيسري الوصول إليها بأسعار معقولة لجميع األفراد واملجموعات الذين ثبت انتهاك حقوقهم نتيجة لقوانني، . 5

وسياسات، ومامرسات مكافحة املخدرات. وينبغي أن يشمل ذلك وجود معلومات ميكن الوصول إليها عن آليات وعمليات التامس سبل االنتصاف والجرب، 

والوسائل املناسبة لضامن إنفاذ سبل االنتصاف يف الوقت املناسب. 

اتخاذ تدابري فعالة ملنع تكرار انتهاكات حقوق اإلنسان يف سياق قوانني، وسياسات، ومامرسات مكافحة املخدرات.. 6

ثانًيا. االلتزامات الناشئة عن معايري حقوق اإلنسان

1.  الحق يف التمتع بأعىل مستوى صحي ميكن بلوغه

لكل فرد الحق يف التمتع بأعىل مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه. وينطبق هذا الحق بالتساوي يف سياق قوانني، وسياسات، ومامرسات 

مكافحة املخدرات.

ووفًقا لهذا الحق، ينبغي عىل الدول:

اتخاذ خطوات مدروسة، وملموسة، ومحددة األهداف لضامن إتاحة السلع، والخدمات، واملرافق املتعلقة مبكافحة املخدرات وغريها من سلع الرعاية . 1

الصحية وتوافرها بكميات كافية عىل أساس غري متييزي؛ وإمكانية الوصول إليها ماليًا وجغرافيًا؛ ومقبوليتها مبعنى أن تحرتم أخالقيات الطب، واألعراف 

الثقافية، والعمر، والنوع االجتامعي، واملجتمعات املحلية التي يتم تقديم الخدمة لها؛ وجودتها )أي أن تستند إىل قاعدة أدلة قوية(.   

دات االجتامعية واالقتصادية التي تدعم أو تعيق النتائج الصحية اإليجابية املتعلقة بتعاطي املخدرات، مبا يف ذلك الوصم والتمييز . 2 معالجة املحدِّ

مبختلف أنواعه، مثل ما يتعرض له األشخاص الذين يتعاطون املخدرات.

التأكد من أن تدابري خفض الطلب املنفذة ملنع تعاطي املخدرات قامئة عىل األدلة ومتوافقة مع حقوق اإلنسان.. 3

إلغاء، أو تعديل، أو وقف القوانني، والسياسات، واملامرسات التي تحول دون الوصول إىل املواد الخاضعة للمراقبة لألغراض الطبية، وإىل السلع، . 4

والخدمات، واملرافق الصحية للوقاية من تعاطي املخدرات عىل نحو ضار، وتقليل الرضر بني متعاطيي املخدرات، وعالج إدمان املخدرات.

وباإلضافة إىل ذلك، يجوز للدول:

االستفادة من املرونة املتاحة يف اتفاقيات األمم املتحدة ملكافحة املخدرات إللغاء تجريم حيازة، أو رشاء، أو زراعة املواد الخاضعة للمراقبة لالستهالك . 5

الشخيص.
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1.1(  الحد من الرضر

يشمل الحق يف الصحة كام هو مطبق عىل سياسات مكافحة املخدرات الوصول، عىل أساس طوعي، إىل الخدمات، والسلع واملرافق، واملعلومات الخاصة 

بالحد من الرضر.

ووفقاً اللتزاماتها املتعلقة بالحق يف الصحة، ينبغي عىل الدول:

ضامن توافر وإمكانية الوصول إىل خدمات الحد من الرضر عىل النحو املوىص به من قبل الوكاالت التقنية التابعة لألمم املتحدة مثل منظمة الصحة . 1

العاملية، وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعني باإليدز، ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية، مام يعني أنه ينبغي متويل هذه الخدمات 

بشكل كاٍف، ومناسب الحتياجات فئات ضعيفة أو مهمشة معينة، مبا يتوافق مع الحقوق األساسية )مثل الخصوصية والسالمة الجسدية، واإلجراءات 

القانونية الواجبة، والتحرر من االحتجاز التعسفي(، واحرتام الكرامة اإلنسانية.

النظر يف تطوير تدخالت أخرى قامئة عىل األدلة تهدف إىل تقليل املخاطر الصحية الضارة واألرضار املرتبطة بتعاطي املخدرات إىل أدىن حد ممكن.. 2

رفع القيود العمرية املفروضة عىل الوصول إىل خدمات الحد من الرضر حيثام وجدت، وأن تضمن بدالً من ذلك أنه يف كل مرة يسعى فيها أحد . 3

الشباب للوصول إىل الخدمات، تتقرر إمكانية وصوله بناًء عىل املصالح الفضىل وتطور قدرات الفرد املعني.

استبعاد حمل وتوزيع املعدات والسلع واملعلومات التي تهدف إىل منع أو تقليل األرضار املرتبطة بتعاطي املخدرات، من نطاق الجرائم الجنائية، أو . 4

القوانني، أو السياسات، أو املامرسات العقابية األخرى؛ مع ضامن أال تلتقط قوانني التآمر الجنايئ األشخاص الذين يتعاطون املخدرات مًعا لهذا الغرض.

ضامن احتواء أي قانون يحظر 'التحريض' أو 'التشجيع' عىل تعاطي املخدرات، عىل ضامنات تحمي خدمات الحد من الرضر، ويُستثنى من املسؤولية . 5

أولئك الذين يقدمون املعلومات، أو املرافق، أو السلع، أو الخدمات التي تهدف إىل تقليل األرضار املرتبطة بتعاطي املخدرات.

التأكد من متتُّع ضحايا أو شهود تناول جرعة مفرطة أو حدوث إصابة أخرى نتيجة لتعاطي املخدرات، بالحامية القانونية ضد املالحقة الجنائية . 6

والعقوبات األخرى يف الحاالت التي سعوا فيها للحصول عىل مساعدة طبية لعالج الجرعة املفرطة أو اإلصابة.

1.2(  عالج إدمان املخدرات

يشمل الحق يف الصحة، كام هو مطبق عىل سياسة مكافحة املخدرات، الوصول إىل عالج إلدمان املخدرات ُمدعم بالدالئل عىل أساس طوعي.

ووفقاً اللتزاماتها املتعلقة بالحق يف الصحة، ينبغي عىل الدول:

ضامن توافر وإمكانية الوصول إىل خدمات العالج من تعاطي املخدرات، عىل أن تكون مقبولة، ويتم تقدميها بطريقة سليمة من الناحية العلمية . 1

ومناسبة من الناحية الطبية، وعالية الجودة )أي مبنية عىل قاعدة أدلة قوية مع إرشاف مستقل(. وهذا يعني أن مثل هذه الخدمات ينبغي أن مُتوَّل 

متويالً كافياً؛ وأن تكون مناسبة لفئات ضعيفة أو مهمشة محددة؛ ومتوافقة مع الحقوق األساسية )مثل الخصوصية، والسالمة الجسدية، واإلجراءات 

القانونية الواجبة، والتحرر من االحتجاز التعسفي(، وأن تحرتم كرامة اإلنسان.

التأكد من وضع املوافقة الطوعية واملستنرية كرشط مسبق ألي عالج طبي أو تدخل وقايئ أو تشخييص، وأن تعاطي املخدرات أو اإلدمان عليها ال . 2

يشكالن وحدهام سببًا لحرمان شخص ما من حق حجب املوافقة.

التأكد من أن عدم االمتثال لقواعد الربنامج، مثل الفشل يف اختبارات الكشف عن املخدرات، ال يؤدي إىل الترسيح التلقايئ القرسي أو الطرد املؤقت . 3

كإجراء تأديبي.

دة للهوية فيام يتعلق مبشاركة الفرد يف الرعاية الصحية املتعلقة باملخدرات لضامن استخدامها فقط لغرض . 4 الحفاظ عىل رسية جميع املعلومات املحدِّ

النهوض بصحة ذلك الشخص.

ويف حالة وجود مراكز احتجاز إلزامي للمخدرات، فإن الدول:

ينبغي أن تتخذ تدابري فورية إلغالق هذه املراكز، واإلفراج عن املحتجزين فيها، واستبدال هذه املرافق بالرعاية والدعم الطوعيني املدعمني باألدلة يف . 5

املجتمع املحيل.

يجب أن تتصدى يف جميع األحوال لالعتقال التعسفي لألشخاص الذين يتعاطون املخدرات.. 6
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1.3(  الوصول إىل املواد الخاضعة للمراقبة كأدوية

يعد الوصول إىل األدوية الخاضعة للمراقبة دون متييز عنرًصا أساسيًّا من عنارص الحق يف الصحة. ويشمل ذلك استخدامها كعالج بديل للمواد األفيونية، 

والتدبري العالجي لألمل، والرعاية التلطيفية، والتخدير أثناء اإلجراءات الطبية، ولعالج وتدبري مختلف الحاالت الصحية.

ووفًقا اللتزاماتها املتعلقة بالحق يف الصحة، ينبغي عىل الدول:

ل تكلفتها، مع الرتكيز بشكل خاص . 1 اتخاذ خطوات قانونية وإدارية لضامن توافر األدوية الخاضعة للمراقبة، وإمكانية الوصول إليها،  والقدرة عىل تحمُّ

عىل تلك األدوية املدرجة يف قامئة منظمة الصحة العاملية النموذجية لألدوية األساسية. 

تعديل القوانني، والسياسات، واللوائح التي تقيّد دون داع إتاحة األدوية الخاضعة للمراقبة والوصول إليها.. 2

اتباع اإلجراءات املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات عند جدولة مادة لها استخدامات طبية، وتحقيق التوازن بني مخاطر املادة . 3

ل تكلفتها. عىل الصحة العامة وتداعيات الجدولة عىل تقييد توافر األدوية املحتوية عىل هذه املادة، وإمكانية الوصول إليها، والقدرة عىل تحمُّ

تضمني الوصول إىل األدوية األساسية الخاضعة للمراقبة لعالج إدمان املخدرات، والتدبري العالجي لألمل، والرعاية التلطيفية، يف الخطط والسياسات . 4

الصحية الوطنية ويف قوائم األدوية األساسية الوطنية.

ضامن توفري األدوية الخاضعة للمراقبة لألطفال، مبا يف ذلك الرتكيبات املناسبة لألطفال من هذه األدوية.. 5

تقديم التدريب ملقدمي الخدمات الصحية عىل عالج إدمان املخدرات، والرعاية التلطيفية، وتدبري األمل، والحاالت الطبية األخرى التي تتطلب . 6

استخدام العقاقري الخاضعة للمراقبة لألغراض الطبية، ودمج التدريب فيام يتعلق بالوصم، والتمييز، واحرتام حقوق املرىض )مبا يف ذلك الحقوق 

املتساوية للمرىض الذين يتعاطون املخدرات( يف التعليم والتدريب املستمر للقوى العاملة الصحية.

نرش الوعي العام بالحق يف الوصول إىل األدوية الخاضعة للمراقبة لألغراض الطبية، مبا يف ذلك عالج إدمان املخدرات وتسكني اآلالم، ومبدى توافر هذا . 7

العالج.

النظر يف مراجعة جداول اتفاقيتْي مكافحة املخدرات لعامي 1961 و1971 للمواد الخاضعة للمراقبة الدولية يف ضوء األدلة العلمية الحديثة، وتحديد . 8

أولويات استكشاف الفوائد الطبية للمواد الخاضعة للمراقبة وفًقا للتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العاملية بشأن الجدولة.

1.4(  حقوق اإلنسان والصحة والبيئة

إن حقوق اإلنسان وحامية البيئة مسألتان مرتابطتان. وينبغي عىل الدول أن تكفل بيئة آمنة، ونظيفة، وصحية، ومستدامة الحرتام حقوق اإلنسان 

وحاميتها والوفاء بها، مبا يف ذلك الحق يف الصحة ويف مستوى معييش الئق. وينطبق ذلك عىل أولئك الذين يعيشون ويعملون يف أو بالقرب من 

املجتمعات املحلية التي تتم فيها زراعة محاصيل املخدرات غري املرشوعة. كام تنطبق عىل التزامات الدول بالحامية من مخاطر الصحة البيئية خارج 

إقليمها.

ومتاشيًا مع الجهود املبذولة الحرتام حقوق اإلنسان املتعلقة بالبيئة الصحية، وحاميتها، وإعاملها، ينبغي أن تقوم الدول مبا ييل:

التأكد من أن تدابري مكافحة املخدرات ال يرتتب عليها إزالة الغابات، أو تدهور املوائل الطبيعية، أو فقدان التنوع البيولوجي، أو غريها من األرضار . 1

البيئية، سواء داخل حدودها الجغرافية أو خارجها.

اتخاذ خطوات فّعالة ملنع ومعالجة األرضار البيئية التي تسببها تدابري مكافحة املخدرات فيام يتعلق بزراعة املحاصيل غري املرشوعة وإنتاجها، ويشمل . 2

ذلك خطوات للحد من التعرض ملبيدات اآلفات أو املواد الكيميائية األخرى املستخَدمة يف القضاء عىل هذه املحاصيل.

إنشاء وفرض مناطق عازلة تحظر أو تنظم استخدام مبيدات اآلفات واملواد الكيميائية األخرى املستخدمة يف استئصال محاصيل املخدرات حول . 3

املواقع الحساسة، مثل املستوطنات البرشية واملزارع ومصادر املياه.

حظر الرش الجوي ملبيدات اآلفات، ومبيدات األعشاب، واملواد الكيميائية األخرى كطريقة ملنع واستئصال محاصيل املخدرات غري املرشوعة، بدون . 4

دليل عىل أن هذه املواد الكيميائية ال تشكِّل أي خطر عىل حياة اإلنسان أو البيئة.

اشرتاط إجراء تقييامت شاملة لألثر البيئي مبشاركة السكان املترضرين من أجل تقييم األثر املتوقع لتدابري مكافحة املخدرات عىل البيئة وتحديد مدى . 5

إمكانية تعديل األنشطة املخطط لها. وينبغي إكامل هذه الدراسات قبل الرشوع يف تدابري مكافحة املخدرات.

رصد تنفيذ أنشطة مكافحة املخدرات. ويف حالة حدوث رضر بيئي وما يتصل به من أرضار ناجمة عن مثل هذه األنشطة، ينبغي تطوير وتنفيذ . 6

تدابري عالجية مناسبة وفعالة بالتشاور مع السكان املترضرين.
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2.  الحق يف التمتع بأعىل مستوى صحي ميكن بلوغه

لكل فرد الحق يف التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته. وينطبق هذا الحق بالتساوي يف سياق تعاطي املخدرات واإلدمان عليها، وكذلك يف تدابري 

التنمية والعدالة الجنائية للتصدي لتجارة املخدرات غري املرشوعة.

ووفًقا لهذا الحق، ينبغي عىل الدول:

اتخاذ تدابري ترشيعية وغريها من التدابري املناسبة لضامن أن املعرفة العلمية والتكنولوجيات وتطبيقاتها—مبا يف ذلك التدخالت املدعمة باألدلة . 1

واملثبتة علميًا لعالج إدمان املخدرات، والوقاية من الجرعات املفرطة، والوقاية من فريوس نقص املناعة البرشي، والتهاب الكبد يس ومكافحتهام، 

واألمراض األخرى—متاحة فعليًّا وميكن الوصول إليها ماليًا دون متييز.

كفالة إجراء األبحاث العلمية، مبا يف ذلك البحث يف مجال العقاقري الخاضعة للمراقبة، ونرشها دون رقابة وبعيًدا عن التدخل السيايس.. 2

النظر يف مراجعة جداول اتفاقيتْي مكافحة املخدرات لعامي 1961 و1971 للمواد الخاضعة للمراقبة الدولية يف ضوء األدلة العلمية الحديثة، وإعطاء . 3

األولوية الستكشاف الفوائد الطبية للمواد الخاضعة للمراقبة وفًقا لتوصيات الجدولة الصادرة عن منظمة الصحة العاملية.

3.  الحق يف مستوى معييش الئق

لكل فرد الحق يف مستوى معييش الئق، مبا يف ذلك الحق يف الحصول عىل ما يكفي من الغذاء، وامللبس، واملسكن. ويتقاسم هذا بالتساوي األشخاص 

الذين يتعاطون املخدرات واألشخاص الذين يعتمدون عىل اقتصادات املخدرات غري املرشوعة.

ووفًقا لهذا الحق، ينبغي عىل الدول:

تطوير بدائل اقتصادية محددة وقابلة للتطبيق ومستدامة لألفراد واملجتمعات املحلية املعرّضة بشكل خاص لالستغالل يف االقتصاد القائم عىل تجارة . 1

املخدرات غري املرشوعة.

التأكد من أن الجهود املبذولة ملنع زراعة محاصيل املخدرات غري املرشوعة أو القضاء عىل محاصيل املخدرات املزروعة بصورة غري مرشوعة، لن تؤدي . 2

إىل حرمان الناس من حقوقهم يف سبل العيش أو يف التحرر من الجوع؛ وضامن تسلسل التدخالت بشكل صحيح بحيث ال يتم استئصال املحاصيل 

حتى تتبنى أرس صغار املزارعني التي تعتمد عىل اقتصادات محاصيل املخدرات غري املرشوعة سبل عيش بديلة مستدامة؛ واتخاذ اإلجراءات ذات 

الصلة لتعزيز حيازة األرايض من خالل اإلجراءات الخاصة بسندات ملكية األرايض املعرتف بها من قبل الدولة.

مراجعة القوانني، والسياسات، واملامرسات املتعلقة باألرايض واإلسكان لضامن وجود ضامنات كافية تحمي من اإلخالء التمييزي بسبب االستخدام . 3

الفعيل أو املشتبه به للمخدرات غري املرشوعة، وإتاحة الوصول إىل سبل االنتصاف يف الوقت املناسب والتعويض املناسب لضحايا هذا اإلخالء.

4.  الحق يف الضامن االجتامعي

لكل فرد الحق يف الضامن االجتامعي، مبا يف ذلك التأمني االجتامعي. وينطبق هذا الحق عىل الجميع عىل قدم املساواة دون متييز، مبا يف ذلك األشخاص 

الذين يتعاطون املخدرات، واألشخاص الذين يعتمدون عىل اقتصاد املخدرات غري املرشوعة، واألشخاص يف السجون وغريها من أماكن االحتجاز أو 

األماكن املغلقة، واألشخاص الذين تم اعتقالهم، أو اتهامهم، أو إدانتهم بارتكاب جرائم متعلقة باملخدرات.

ووفًقا لهذا الحق، ينبغي عىل الدول:

اتخاذ خطوات، بأقىص ما تسمح به املوارد املتاحة، إلنشاء نظم شاملة للضامن االجتامعي وتوسيعها تدريجيًّا بحيث تكفل عىل قدم املساواة . 1

االستحقاقات القانونية—مبا يف ذلك حصول الجميع عىل الرعاية الصحية، والسكن، والتعليم، وتأمني الدخل األسايس—لألفراد والفئات السالف ذكرها، 

مع كفالة مامرسة املجموعات املهمشة أو الضعيفة بشكل خاص لهذه الحقوق اإلنسانية وإعاملها بفعالية عىل قدم املساواة مع اآلخرين.

منع وتدارك حرمان األشخاص من املساعدة االجتامعية بسبب إدمانهم عىل املخدرات، وهو متييز غري مسموح به.. 2

تيسري إعامل الحق يف الضامن االجتامعي واالستحقاقات ذات الصلة، مبا يف ذلك من خالل توفري املساعدة االقتصادية والتقنية، إذا كان الوضع يسمح . 3

مبساعدة الدول األخرى.
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5.  الحق يف الحياة

لكل فرد الحق يف الحياة. ويجب أن يحمي القانون هذا الحق. وال يجوز حرمان أي شخص بشكل تعسفي من حياته عىل أساس تعاطيه الفعيل أو 

املتصور للمخدرات أو مشاركته يف تجارة املخدرات غري املرشوعة. وال تستويف جرائم املخدرات الحد املعرتف به دوليًا 'للجرائم األكرث خطورة' التي قد 

تُفرض عليها عقوبة اإلعدام—حيثام وجدت -. 

وفًقا لهذا الحق، يجب عىل الدول:

اتخاذ إجراءات فورية لوقف عمليات اإلعدام، وتخفيف أحكام اإلعدام، وإلغاء عقوبة اإلعدام يف جرائم املخدرات. وال يجوز للدول تحويل الجرمية . 1

من جرمية غري مستوجبة لإلعدام إىل جرمية مستوجبة لإلعدام أو توسيع العقوبات عىل الجرائم القامئة لتشمل عقوبة اإلعدام.

اتخاذ تدابري ملنع كل من العنف الذي ترتكبه الدولة والعنف الشخيص، وتهديد حياة الغري، واالستخدام غري الرضوري أو غري املتناسب للقوة التي قد . 2

تفيض إىل املوت عىل أساس التعاطي الفعيل أو املتصور للمخدرات أو التورط يف تجارة املخدرات غري املرشوعة، والتحقيق فيه، ومقاضاة ومحاسبة 

املسؤولني عن مثل هذه األفعال.

تجنب تسليم الشخص أو إعادته قرًسا أو نقله إىل دولة أخرى حيث يواجه هذا الشخص خطر الحكم عليه بعقوبة اإلعدام الرتكابه جرائم مخدرات، . 3

ما مل يتم تزويده بضامنات موثوقة وفعالة بعدم فرض عقوبة اإلعدام عليه.

تجنب تسليم الشخص أو إعادته قرًسا أو نقله إىل دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب جوهرية لالعتقاد بأنه، بناء عىل تعاطيه الفعيل أو املتصور . 4

للمخدرات أو تورطه يف تجارة املخدرات غري املرشوعة، سيتعرّض لخطر الحرمان التعسفي من حقه يف الحياة، مبا يف ذلك من جانب الجهات الفاعلة 

غري الحكومية التي ال متلك الدولة املستقِبلة حق السيطرة عليها أو تسيطر عليها جزئياً فقط أو ال تستطيع الدولة املستقِبلة منعها.

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي عىل الدول:

اتخاذ الخطوات الالزمة لضامن عدم قيامها بالدعم أو املساعدة يف فرض عقوبة اإلعدام خارج نطاق واليتها القضائية؛ وأن ضامن توفري املعدات . 5

واملوظفني، والتدريب، والتمويل ألنشطة إنفاذ قوانني مكافحة املخدرات من قبل دولة أخرى أو يف داخلها، وتبادل املساعدات القانونية بني الدول، 

والعمليات املشرتكة مع الدول األخرى، ال يساهم بشكل مبارش أو غري مبارش يف فرض عقوبة اإلعدام.

اتخاذ تدابري إيجابية لزيادة متوسط العمر املتوقع لألشخاص الذين يتعاطون املخدرات، ويشمل ذلك اتخاذ خطوات كافية لتوفري املعلومات واملرافق، . 6

والسلع، والخدمات العلمية املدعمة باألدلة بشأن الوقاية من تعاطي املخدرات، والوقاية من الجرعات املفرطة واالستجابة لها، وتقليل الرضر، مبا يف 

ذلك الحد من األرضار الناجمة عن تناول جرعات مفرطة، وعن فريوس نقص املناعة البرشي، والتهاب الكبد الفريويس، وااللتهابات، واإلصابات األخرى 

املرتبطة أحيانًا بتعاطي املخدرات.

6.  عدم التعرض للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة

يعد التعذيب وغريه من رضوب املعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة مسألة محظورة متاًما يف جميع الظروف. ويشمل ذلك أثناء 

اعتقال، واستجواب، واحتجاز األشخاص الذين يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم متعلقة باملخدرات، أو تورطوا بطريقة أخرى حسبام تظهر التحقيقات. ويعترب 

منع األدوية عن األشخاص الذين يحتاجون إليها لألغراض الطبية، مبا يف ذلك عالج إدمان املخدرات وتسكني اآلالم، شكالً من أشكال التعذيب.

وفًقا لهذا الحق، يتعني عىل الدول:

اتخاذ تدابري ترشيعية، وإدارية، وقضائية فعالة، وغريها من التدابري لحظر، ومنع، وجرب جميع أعامل التعذيب وسوء املعاملة يف نطاق واليتها . 1

القضائية ويف جميع األماكن الواقعة تحت رعايتها أو سيطرتها، مبا يف ذلك يف سياق عالج إدمان املخدرات، سواء كان ذلك يف املرافق العامة أو 

الخاصة.

التحقيق عىل الفور يف دعاوى التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة من قبل موظفي الدولة، وكذلك األفعال التي تحدث . 2

يف أراضيها أو تحت واليتها القضائية )سواء نفذتها جهات حكومية أو جهات غري حكومية(، ومقاضاة ومعاقبة املسؤولني، مبا يف ذلك عندما يكون 

الضحايا أشخاًصا يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم متعلقة باملخدرات أو يدمنون املخدرات. 

تجنب تسليم األفراد أو إعادتهم قرًسا أو نقلهم إىل دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنهم معرضون لخطر التعذيب . 3

أو املعاملة أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة، مبا يف ذلك من قبل جهات فاعلة غري حكومية ال متلك الدولة املستقِبلة أية سيطرة عليها، 

أو تسيطر عليها جزئياً فقط، أو ال تستطيع الدولة املستقِبلة منع أفعالها، أو ألنهم يواجهون خطر الطرد إىل دولة ثالثة ميكن أن يتعرضوا فيها لخطر 

التعذيب، أو غريه من رضوب سوء املعاملة املحظورة.
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إلغاء العقوبات البدنية لجرائم املخدرات حيثام وجدت.. 4

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي عىل الدول:

التأكد من الوصول إىل األدوية األساسية، مبا يف ذلك أدوية عالج إدمان املخدرات، وعالج اآلالم، والرعاية التلطيفية.. 5

التأكد من أن فرص الوصول إىل الرعاية الصحية لألشخاص الذين يتعاطون املخدرات أو يدمنون عليها واملوجودين يف أماكن االحتجاز مساوية لتلك . 6

الفرص املتوفرة يف املجتمع املحيل. 

إنشاء نظام وطني لرصد مامرسات عالج إدمان املخدرات بشكل فّعال وتفتيش مراكز عالج إدمان املخدرات، فضالً عن أماكن االحتجاز، مبا يف ذلك . 7

مراكز احتجاز املهاجرين، وأقسام الرشطة، والسجون.

7.  عدم التعرض لالعتقال واالحتجاز التعسفيني

لكل فرد الحق يف الحرية واألمن الشخيص، وبالتايل الحق يف عدم التعرض لالعتقال واالحتجاز التعسفيني. وال يجب حرمان أي شخص من حريته إال 

لألسباب ووفًقا لإلجراءات التي ينص عليها القانون. وتنطبق هذه الحقوق بالتساوي عىل أي شخص معروف بتعاطي املخدرات أو يشتبه يف تعاطيه 

إياها، وكذلك عىل أي شخص يشتبه يف ارتكابه جرمية متعلقة باملخدرات.

ووفًقا لهذا الحق، يجب عىل الدول:

ضامن عدم احتجاز األشخاص فقط عىل أساس تعاطيهم للمخدرات أو إدمانهم عليها.. 1

التأكد من أن االحتجاز السابق للمحاكمة ليس إلزاميًا أبًدا بالنسبة للتهم املتعلقة باملخدرات، وال يُفرض إال يف ظروف استثنائية حيث يعترب هذا . 2

االحتجاز معقواًل ورضوريًا ومتناسبًا.

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي عىل الدول:

كفالة إمكانية استفادة األشخاص املوقوفني، أو املحتجزين، أو املدانني بجرائم متعلقة باملخدرات من تطبيق التدابري غري االحتجازية—مثل الكفالة . 3

أو بدائل أخرى لالحتجاز السابق للمحاكمة؛ وتخفيف العقوبة أو تعليقها؛ واإلفراج املرشوط؛ والعفو العام أو العفو الخاص—التي يتمتع بها أولئك 

الذين تم القبض عليهم، أو احتجازهم، أو إدانتهم بجرائم أخرى.

إعطاء األولوية لتحويل مسار القضايا خارج نظام القضاء بالنسبة لألشخاص املوقوفني عىل ذمة جرائم مخدرات أو جرائم ذات طبيعة بسيطة تتعلق . 4

باملخدرات. 

إعطاء األولوية للتدابري غري االحتجازية يف مرحلتي إصدار األحكام وما بعد الحكم لألشخاص املتهمني أو املدانني بارتكاب جرائم مخدرات أو جرائم . 5

ذات طبيعة بسيطة تتعلق باملخدرات.

يف الحاالت التي يكون فيها العالج بأمر من املحكمة، يجب التأكد من عدم وجود عقوبات مرتبطة بعدم إمتام مثل هذا العالج.. 6

التأكد من أن عالج إدمان املخدرات كبديل للسجن يتم فقط مبوافقة مستنرية وحيثام يُشار إليه طبيًّا، وال ميتد تحت أي ظرف من الظروف إىل ما . 7

بعد فرتة العقوبة الجنائية السارية.

اتخاذ تدابري فورية إلغالق مراكز االحتجاز اإلجباري ملتعاطيي املخدرات حيثام وجدت، واإلفراج عن املحتجزين يف هذه املراكز، واستبدال هذه . 8

املرافق بالرعاية والدعم الطوعيني املدعمني باألدلة يف املجتمع املحيل. 

8.  الحق يف محاكمة عادلة

لكل فرد الحق يف املساواة أمام القانون وأمام املحاكم، ويف الدفاع عن نفسه ضد التهم الجنائية، ويف تحديد حقوقه والتزاماته يف الدعاوى املدنية. وال 

ينبغي التعدي عىل هذه العنارص وغريها من عنارص الحق يف محاكمة عادلة أو تقييدها ملجرد أن الفرد متهم بتعاطي املخدرات، أو زراعتها، أو اإلتجار 

بها بشكل غري مرشوع.

ووفًقا لهذا الحق، يجب عىل الدول:

ضامن حق جميع املتهمني بارتكاب جرائم متعلقة باملخدرات يف محاكمة عادلة وعلنية، دون تأخري ال مربر له، من ِقبل محكمة مختصة ومستقلة . 1

وحيادية منشأة مبوجب القانون، وضامن كذلك افرتاض براءة جميع هؤالء األشخاص حتى تثبُت إدانتهم مبوجب القانون.

ضامن حصول هؤالء األشخاص عىل معلومات رسيعة ومفّصلة، ومساعدة قانونية مجانية وذات نوعية جيدة عند الحاجة، عىل أن تكون بشكل ولُغة . 2



13 املبادئ التوجيهية الدولية بشأن حقوق اإلنسان وسياسة مكافحة املخدرات

يسهل فهمها. ويشمل ذلك الوصول إىل املرتجمني الفوريني، واملساعدة القنصلية )عند االقتضاء(، واالستشارة القانونية للدفاع ضد التهم الجنائية.

وضع أحكام للمدانني يف مثل هذه الجرائم إلعادة النظر يف إدانتهم والعقوبات املفروضة عليهم، مبعرفة محكمة أعىل مبوجب القانون.. 3

تجنب تسليم أي شخص أو إعادته قرًسا أو نقله إىل دولة أخرى ملحاكمته عىل جرائم متعلقة باملخدرات حيث يخاطر هذا الشخص بانتهاكات خطرية . 4

لحقه يف محاكمة عادلة، ما مل يتم منحه تأكيدات موثوقة وفعالة فيام يتعلق بالضامنات الدنيا خالل اإلجراءات الجنائية.

9.  الحق يف الخصوصية

لكل فرد الحق يف الخصوصية، مبا يف ذلك األشخاص الذين يتعاطون املخدرات.

ووفًقا لهذا الحق، ينبغي عىل الدول:

اعتامد تدابري ترشيعية، وإدارية، وغريها من التدابري الالزمة ملنع التدخل التعسفي وغري القانوين يف خصوصيات األشخاص الذين يتعاطون املخدرات، . 1

وحياتهم األرسية، وبيوتهم، ومراسالتهم.

ضامن حامية الحق يف الخصوصية فيام يتعلق بالتحقيقات الجنائية يف الجرائم املتعلقة باملخدرات.. 2

اعتامد تدابري ترشيعية وغريها من التدابري الالزمة ملنع الكشف عن البيانات الصحية الشخصية لألفراد، مبا يف ذلك نتائج اختبار املخدرات وتاريخ . 3

العالج من إدمان املخدرات، دون موافقتهم الحرة واملستنرية.

التأكد من أن رشوط الرفاه واملتطلبات اإلدارية الخاصة بالحصول عىل الحقوق واملزايا ال تنتهك، بشكل غري قانوين أو غري رضوري أو غري متناسب، . 4

خصوصية األشخاص الذين يتعاطون املخدرات.

وباإلضافة إىل ذلك، يجوز للدول:

االستفادة من أوجه املرونة املتاحة يف اتفاقيات األمم املتحدة ملكافحة املخدرات من أجل إلغاء تجريم حيازة، أو رشاء، أو زراعة املواد الخاضعة . 5

للمراقبة بغرض االستهالك الشخيص.

10.  حرية التفكري والوجدان والدين

لكل فرد الحق يف حرية التفكري والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حرية الفرد يف إظهار دينه أو معتقده، سواء بشكل فردي أو جامعي مع آخرين، 

يف األماكن العامة أو الخاصة. وينطبق هذا الحق عىل أولئك الذين قد تنطوي هذه املظاهر عىل تعاطي املخدرات ألغراض دينية أو روحية.

ووفًقا لهذا الحق، يجوز للدول:

االستفادة من أوجه املرونة املتاحة يف اتفاقيات األمم املتحدة ملكافحة املخدرات إللغاء تجريم حيازة، أو رشاء، أو زراعة املواد الخاضعة للمراقبة . 1

بغرض االستهالك الشخيص.

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي عىل الدول:

النظر يف االستثناءات املنصوص عليها يف اتفاقيات األمم املتحدة ملكافحة املخدرات والتي تسمح بزراعة واستخدام املواد الخاضعة للمراقبة لألغراض . 2

الدينية، مبا يف ذلك يف الشعائر واالحتفاالت.

11.  الحق يف التمتع بالحياة الثقافية

لكل فرد الحق يف التمتع بالحياة الثقافية. وينطبق هذا الحق عىل الجميع عىل قدم املساواة دون متييز، مبا يف ذلك األشخاص الذين يتعاطون املخدرات 

ألغراض ترفيهية، واألشخاص الذين يتعاطون املخدرات ألغراض ثقافية أو روحية أو دينية، واألشخاص الذين يحتاجون إىل مواد خاضعة للمراقبة ألغراض 

طبية، واألشخاص الذين يزرعون محاصيل املخدرات غري املرشوعة بوصف ذلك أسلوب حياة تقليدي.

ووفًقا لهذا الحق، ينبغي عىل الدول:

االمتناع عن التدخل التمييزي وغري الرضوري أو غري املتناسب يف القيام باملامرسات الثقافية والوصول إىل السلع والخدمات الثقافية، استناًدا إىل قوانني . 1

وسياسة مكافحة املخدرات.
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اتخاذ التدابري الالزمة لضامن الرشوط املسبقة للمشاركة يف الحياة الثقافية، وتسهيلها، وتعزيزها دون متييز، مبا يف ذلك الحصول عىل السلع الثقافية . 2

واملحافظة عليها يف حال كانت تنطوي عىل نباتات ومواد خاضعة للمراقبة.

تعزيز حياة ثقافية غنية ومتنوعة من خالل الحفاظ عىل الثقافة، وتطويرها، ونرشها وضامن مشاركة املجتمعات املحلية ذات الصلة يف إدارة الرتاث . 3

الثقايف، مبا يف ذلك عندما ينطوي عىل نباتات ومواد خاضعة للمراقبة.

12.  حرية الرأي، والتعبري، واملعلومات

لكل فرد الحق يف حرية الرأي والتعبري، والتي تشمل الحق يف التامس، وتلقي، ونقل املعلومات واألفكار بجميع أنواعها من خالل أية وسيلة من وسائل 

اإلعالم التي يختارها. ويشمل أيًضا الحق يف اعتناق اآلراء، والتعبري عن األفكار، وطلب املعلومات حول املخدرات وسياسة مكافحتها وتلقي تلك 

املعلومات ونقلها.

ووفًقا لهذا الحق، ينبغي عىل الدول:

اتخاذ كافة التدابري الترشيعية، واإلدارية، وغريها من التدابري الالزمة لضامن التمتع الكامل بالحق يف حرية الرأي، والتعبري، واملعلومات حول املسائل . 1

املتعلقة بقوانني وسياسات ومامرسات مكافحة املخدرات، مبا يف ذلك املعلومات واآلراء املتعلقة بالخدمات الصحية لألشخاص الذين يتعاطون 

املخدرات )مثل تدخالت الحد من الرضر(؛ وتركيبة األدوية الخاضعة للمراقبة؛ وقيمة ومعنى وفوائد االستخدامات التقليدية والثقافية والدينية 

للمواد؛ والحقوق اإلنسانية لألشخاص الذين يتعاطون املخدرات أو يشاركون بطريقة أخرى يف أنشطة متعلقة باملخدرات؛ واإلصالحات التي أجريت 

لهذه القوانني والسياسات واملامرسات.

توفري معلومات دقيقة وموضوعية عن قوانني، وسياسات، ولوائح مكافحة املخدرات؛ واألرضار املتعلقة باملخدرات؛ والسلع والخدمات واملرافق . 2

الصحية املتعلقة باملخدرات.

االمتناع عن فرض رقابة أو تقييد الوصول، مبا يف ذلك من خالل تطبيق عقوبات جنائية أو غريها من العقوبات، إىل املعلومات العلمية والصحية حول . 3

املخدرات وتعاطيها واألرضار املرتبطة بها، والسلع والخدمات واملرافق التي تهدف إىل منع، أو الحد من هذه األرضار؛ واالمتناع عن حجب أو تحريف 

هذه املعلومات عن قصد.

13.  حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

لكل فرد الحق يف حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي. ويشمل ذلك الحق يف تخطيط، وتنظيم، والرتويج، واإلعالن عن املسريات السلمية 

واالحتجاجات، وأنواع التجمعات األخرى، للتعبري عن اآلراء والدعوة إىل أو ضد إجراء تغيريات يف قوانني، وسياسات، ومامرسات مكافحة املخدرات، 

والحق يف تشكيل واالنضامم إىل املنظامت التي تدافع عن املسائل املتعلقة بقوانني، وسياسات، ومامرسات مكافحة املخدرات أو مكرسة للعمل مع 

األفراد أو الجامعات املترضرة من املخدرات وجهود مكافحة املخدرات.

ووفًقا لهذا الحق، ينبغي عىل الدول:

اتخاذ كافة التدابري الترشيعية، واإلدارية، وغريها من التدابري الالزمة لضامن التمتع الكامل بالحق يف حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي فيام . 1

يتعلق بقوانني، وسياسات، ومامرسات مكافحة املخدرات.

االمتناع عن طلب إذن مسبق لعقد تجمع سلمي بشأن قوانني، وسياسات، ومامرسات مكافحة املخدرات، وإعفاء هذه التجمعات العفوية من . 2

إجراءات اإلخطار املسبق. 

السامح للجمعيات التي تدافع عن القضايا املتعلقة بقوانني، وسياسات، ومامرسات مكافحة املخدرات والتي تعمل مع األفراد والجامعات املترضرة . 3

من املخدرات وجهود مكافحة املخدرات، مبا يف ذلك الجمعيات غري املسجلة، بتلقي واستخدام املساهامت املالية من املصادر املحلية، واألجنبية 

الدولية.
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ثالًثا. االلتزامات الناشئة عن حقوق اإلنسان الخاصة بفئات معينة

1.  األطفال

لألطفال الحق يف الحامية من املخدرات ومن االستغالل يف تجارة املخدرات. ولهم الحق يف أن يُستمع إليهم يف األمور املتعلقة بهم مع إيالء االعتبار 

الواجب ألعامرهم ونضجهم، ويجب أن تكون مصالحهم الفضىل هي االعتبار األسايس يف قوانني، وسياسات، ومامرسات مكافحة املخدرات.

ووفًقا لهذه الحقوق، يجب عىل الدول:

اتخاذ كافة التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التدابري الترشيعية، واإلدارية، واالجتامعية، والتعليمية، لحامية األطفال من االستخدام غري املرشوع للمواد . 1

املخدرة واملؤثرات العقلية عىل النحو املحدد يف املعاهدات الدولية ذات الصلة، وملنع استغالل األطفال يف إنتاج هذه املواد واإلتجار بها بشكل غري 

مرشوع. وتكون 'التدابري املناسبة' مدعمة باألدلة ومتوافقة مع معايري حقوق اإلنسان األوسع نطاقاً.

ولتسهيل ما ورد أعاله، ينبغي عىل الدول:

الحصول عىل ونرش بيانات مصنفة حسب العمر عن تعاطي املخدرات واألرضار الناجمة عن ذلك وطبيعة تورط األطفال يف تجارة املخدرات غري . 2

املرشوعة. 

1.1(  الوقاية

لألطفال الحق يف الحصول عىل معلومات دقيقة وموضوعية عن املخدرات واألرضار املرتبطة بها، والحق يف الحامية من املعلومات املضللة الضارة، والحق 

يف الخصوصية.

ووفًقا لهذا الحق، ينبغي عىل الدول:

اتخاذ تدابري وقائية مدعمة باألدلة ومتوافقة مع حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك داخل املدارس.. 1

تجنب استبعاد األطفال من املدرسة بسبب السلوكيات املجازفة، واتخاذ التدابري الالزمة لضامن وصولهم إىل التعليم.. 2

تجنب إجراء االختبار العشوايئ للكشف عن املخدرات، والكالب البوليسية، والتفتيش الذايت يف املدارس.. 3

1.2(  التدخالت الخاصة باألطفال الذين يتعاطون املخدرات

لألطفال الحق يف الصحة، وأن يُستمع إليهم يف األمور املتعلقة برعايتهم الصحية، والقرارات القامئة عىل الحاجة الرسيرية مبا يحقق املصلحة الفضىل 

للطفل، مبا يف ذلك القرارات املتعلقة بالتدخالت لألطفال الذين يتعاطون املخدرات.

ووفًقا لهذه الحقوق، ينبغي عىل الدول:

تطوير خدمات يسهل الوصول إليها، ومراعية لألطفال من أجل الوقاية، وعالج إدمان املخدرات، وتقليل الرضر.. 1

ضامن اتخاذ القرارات الالزمة فيام يتعلق بالحصول عىل الخدمات الصحية ذات الصلة باملخدرات مبا يحقق املصلحة الفضىل للطفل، مع إيالء االعتبار . 2

الواجب لتطور قدراته.

إزالة قيود السن القانونية املفروضة عىل الخدمات الصحية الحالية املرتبطة باملخدرات.. 3

ضامن وصول الشباب والشابات الذين يتعاطون املخدرات إىل املعلومات الصحية املتعلقة باملخدرات، وإىل االستشارة دون موافقة الوالدين أو الويص، . 4

وإمكانية تقديم خدمة العالج أو الحد من الرضر دون موافقة الوالدين أو الويص عندما يكون ذلك يف مصلحة الفرد.

وعندما تتعلق هذه التدخالت بجرائم مرتبطة باملخدرات، ينبغي عىل الدول:

توجيه الجهود يف املقام األول إىل التحويل من نظام العدالة الجنائية وتقديم إعادة التأهيل عىل العقاب.. 5

االمتناع عن تجريم األطفال بسبب تعاطيهم املخدرات أو حيازتها بغرض االستخدام الشخيص.. 6

االلتزام باملعايري الدولية للعدالة الخاصة باألحداث يف جميع الجهود املبذولة ملواجهة الجرائم املتصلة باملخدرات بني األطفال والشباب والتصدي لها.. 7
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1.3(  الحامية يف سياق إدمان الوالدين عىل املخدرات

لكل طفل الحق يف الرعاية والحامية الالزمة لرفاهه، مبا يف ذلك عندما يتعاطى والدا الطفل املخدرات أو يكونان مدمنني عليها.

ووفًقا لهذا الحق، يجب عىل الدول:

مراعاة املصلحة الفضىل للطفل بوصفها اعتباًرا أساسيًّا يف القرارات املتعلقة برعاية األطفال، مبا يف ذلك يف سياق إدمان الوالدين عىل املخدرات.. 1

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي عىل الدول:

التأكد من أن تعاطي أحد الوالدين للمخدرات أو إدمانه عليها ليس هو املربر الوحيد لحرمان الطفل من رعاية والديه أو ملنع مل الشمل. وينبغي . 2

توجيه الجهود يف املقام األول نحو متكني الطفل من البقاء يف رعاية والديه أو العودة إليها، مبا يف ذلك عن طريق مساعدة اآلباء املدمنني عىل 

املخدرات يف االضطالع مبسؤولياتهم املتعلقة برعاية األطفال.

1.4(  الحامية من االستغالل يف تجارة املخدرات غري املرشوعة

لألطفال الحق يف الحامية من االستغالل، مبا يف ذلك يف تجارة املخدرات غري املرشوعة. ويجب أن تتخذ الدول التدابري املناسبة لحامية األطفال من 

االستغالل يف تجارة املخدرات غري املرشوعة من خالل التدابري الوقائية والعالجية.

ووفًقا لهذا الحق، ينبغي عىل الدول:

إعطاء األولوية ملعالجة األسباب الجذرية للمشاركة يف تجارة املخدرات، مثل الفقر والتهميش االجتامعي.. 1

تعريف االستغالل بوضوح، وضامن عدم التعامل بشكل خاطئ مع مشاركة األطفال يف الزراعة الريفية ملحاصيل املخدرات غري املرشوعة كتقليد متبع . 2

أو بسبب الفقر، واعتباره استغالالً دون وجود دليل محدد عىل حدوث هذا االستغالل. 

تجنب معاملة األطفال الذين تم استغاللهم يف تجارة املخدرات كمجرمني.. 3

2.  النساء

للمرأة الحق يف التمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية عىل أساس غري متييزي يف جميع مجاالت الحياة وعىل أساس املساواة مع الرجل. وينطبق 

هذا الحق عىل النساء الاليئ يتعاطني املخدرات والنساء الاليئ ميارسن تجارة املخدرات أو يعتمدن عىل اقتصادات قامئة عىل املخدرات غري املرشوعة.

ووفًقا لهذه الحقوق، يجب عىل الدول:

اتخاذ كافة التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التدابري الترشيعية، واإلدارية، واالجتامعية، والتعليمية، ملنع وتخفيف ومعالجة أي أثر غري متناسب أو متييزي . 1

ينعكس عىل املرأة نتيجة لقوانني، وسياسات، ومامرسات مكافحة املخدرات، وال سيّام حيثام تنجم اآلثار املتفاقمة عن أشكال متداخلة من التمييز.

ولتسهيل ما ورد أعاله، ينبغي عىل الدول:

الحصول عىل ونرش بيانات مصنفة حسب السن ونوع الجنس عن تعاطي املخدرات واألرضار الناجمة عن ذلك وطبيعة مشاركة املرأة يف تجارة . 2

املخدرات غري املرشوعة، مبا يف ذلك املشاركة يف نظام العدالة الجنائية نتيجة لوجود دعاوى بتعاطيها املخدرات أو التورط يف جرائم متعلقة 

باملخدرات.

2.1(  التدخالت الخاصة بالنساء اللوايت يتعاطني املخدرات

لكل طفل الحق يف الرعاية والحامية الالزمة لرفاهه، مبا يف ذلك عندما يتعاطى والدا الطفل املخدرات أو يكونان مدمنني عليها.

ووفًقا لهذا الحق، ينبغي عىل الدول:

اتخاذ جميع التدابري الترشيعية، واإلدارية، والسياسية الالزمة لضامن توافر نوعية جيدة من خدمات الوقاية التي تراعي الفوارق بني الجنسني، . 1

والعالج، والحد من األرضار، وخدمات الرعاية الصحية األخرى للنساء الاليئ يتعاطني املخدرات، وإمكانية الحصول عليها دون متييز؛ ويشمل ذلك 

العالج البديل للمواد األفيونية للنساء الحوامل، املصمم لتلبية االحتياجات الخاصة للمرأة. 
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التأكد من مراعاة هذه الخدمات الحتياجات القامئني، الوحيدين أو األساسيني، عىل رعاية األطفال وأفراد األرسة اآلخرين.. 2

ضامن عدم اتخاذ تعاطي املرأة للمخدرات أو إدمانها كمربر وحيد النتزاع الطفل من رعايتها أو منع مل شملها بطفلها، ألن ذلك قد يعوق إمكانية . 3

الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية الالزمة املتعلقة باملخدرات ويرض بحق املرأة يف الحياة األرسية وحق الطفل يف البقاء يف رعاية والديه 

وحضانتهام.

اتخاذ خطوات فورية إلنهاء احتجاز ومعاقبة النساء نتيجة تعاطيهن املخدرات أثناء فرتة الحمل.. 4

إنهاء أية مامرسة تصل إىل حد التعقيم أو اإلجهاض غري الطوعي عىل أساس تعاطي املخدرات.. 5

اتخاذ كافة التدابري الترشيعية، واإلدارية، والسياسية الالزمة لضامن وضع املوافقة الطوعية واملستنرية كرشط مسبق لحصول املرأة عىل أي عالج طبي . 6

أو تدخل تشخييص، وأن تعاطي املخدرات أو إدمانها ال يشكل وحده سببًا الحتجاز املرأة أو حرمانها من حق االمتناع عن املوافقة.

اتخاذ كافة التدابري الترشيعية، واإلدارية، والسياسية الالزمة ملنع العنف ضد النساء الاليئ يتعاطني املخدرات والتصدي له وتوفري الرعاية لهؤالء النساء.. 7

وباإلضافة إىل ذلك، يجوز للدول:

االستفادة من أوجه املرونة املتاحة يف اتفاقيات األمم املتحدة ملكافحة املخدرات من أجل إلغاء تجريم حيازة، أو رشاء، أو زراعة املواد الخاضعة . 8

للمراقبة بغرض االستهالك الشخيص كخطوة مهمة نحو إعامل حق املرأة يف الصحة.

2.2(  النساء، والجرائم املتعلقة باملخدرات، واالعتامد عىل اقتصاد املخدرات غري املرشوعة

للمرأة حق متساٍو يف الحصول عىل مستوى معييش الئق، مبا يف ذلك الحق يف املأكل، وامللبس، واملسكن. وينطبق ذلك عىل النساء املتورطات يف تجارة 

املخدرات واملعتمدات عىل اقتصادات املخدرات غري املرشوعة.

ووفًقا لهذا الحق، ينبغي عىل الدول:

وضع بدائل اقتصادية محددة، وقابلة للتطبيق، ومستدامة للنساء املعرضات بشكل خاص لخطر االستغالل يف اقتصاد املخدرات غري املرشوعة، مبا . 1

يف ذلك النساء الاليئ يتعاطني املخدرات، والنساء الفقريات )سواء يف املناطق الحرضية أو الريفية(، والنساء يف مجتمعات السكان األصليني، واألقليات 

العرقية.

اتخاذ كافة التدابري الترشيعية، واإلدارية، والسياسية الالزمة لضامن مراعاة االحتياجات والظروف الخاصة للمرأة يف الجهود املبذولة للتصدي . 2

للمشاركة يف تجارة املخدرات واالعتامد عىل اقتصادات املخدرات غري املرشوعة. 

االلتزام باملعايري الدولية يف جميع الجهود املبذولة ملواجهة الجرائم املتعلقة باملخدرات بني النساء والتصدي لها.. 3

إتاحة التدخالت التي تراعي اعتبارات النوع االجتامعي والتي تهدف يف املقام األول إىل التحويل من نظام العدالة الجنائية، ومعالجة العوامل الكامنة . 4

التي تؤدي إىل مثول النساء أمام نظام العدالة الجنائية.

وفيام يتعلق بإصدار األحكام عىل الجرائم املتصلة باملخدرات، ينبغي عىل الدول:

سن الترشيعات وإعطاء األولوية للعقوبات غري االحتجازية للحوامل، حيثام كان ذلك ممكًنا ومناسبًا.. 5

فة يف ضوء مسؤوليات الرعاية املوكلة إىل املرأة، مثل عدم وجود سجل جنايئ وعدم . 6 التأكد من امتالك املحاكم السلطة للنظر يف العوامل املخفِّ

الخطورة النسبية وطبيعة السلوك اإلجرامي.

ضامن نقل السجينات األجنبيات غري املقيامت يف أقرب وقت ممكن، بناء عىل طلب أو موافقة مستنرية من املرأة املعنية.. 7

2.3(  النساء وزراعة املخدرات غري املرشوعة

للمرأة الحق يف املشاركة واالستفادة، عىل قدم املساواة مع الرجل، من الجهود املبذولة لتوفري سبل عيش بديلة، مبا يف ذلك يف املجتمعات الريفية التي 

تعتمد عىل محاصيل املخدرات غري املرشوعة.

ووفًقا لهذا الحق، ينبغي عىل الدول:

اتخاذ التدابري الترشيعية والسياسية الالزمة لضامن حق املرأة عىل قدم املساواة يف املشاركة واالستفادة من الجهود املبذولة لتوفري سبل عيش بديلة . 1

يف املجتمعات الريفية التي تعتمد عىل محاصيل املخدرات غري املرشوعة. وقد تشمل هذه التدابري اعتامد، أو تعديل، أو إلغاء، أو تغيري القوانني، 
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والسياسات، واملامرسات لضامن حقوق املرأة، عىل قدم املساواة مع الرجل، يف اإلصالحات الزراعية، وملكية وحيازة األرايض والسيطرة عليها، واملياه 

واملوارد الطبيعية األخرى، وكذلك وصولها إىل الخدمات املالية، واالئتامنات، والقروض، واألسواق، والتسهيالت التسويقية، بغض النظر عن حالتها 

املدنية أو الزوجية.

اتخاذ التدابري الالزمة لضامن مشاركة املرأة يف املناطق الريفية، بشكل هادف، يف صنع القرار واالستفادة من الربامج والتسهيالت االئتامنية عىل قدم . 2

املساواة مع الرجل.

 3.  األشخاص املسلوبة حريتهم

يجب معاملة جميع األشخاص املحرومني من حريتهم بإنسانية وباحرتام للكرامة املتأصلة يف الشخص. ويشمل ذلك املحتجزين يف السجون وغريها من 

األماكن املغلقة وأماكن االحتجاز ألسباب تتعلق باملخدرات. وهؤالء األشخاص لهم الحق يف مستوى من الرعاية الصحية يعادل املستوى املتاح لعامة 

السكان.

ووفًقا لهذه الحقوق، ينبغي عىل الدول:

االلتزام يف جميع األوقات بقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديال(.. 1

االلتزام يف جميع األوقات باملعايري الدولية املتعلقة بالفئات املحرومة من حريتها، مثل النساء )قواعد بانكوك( واألطفال )قواعد بكني(.. 2

ضامن حصول جميع األشخاص املحرومني من حريتهم عىل الخدمات الصحية الطوعية واملدعمة باألدلة، مبا يف ذلك الحد من الرضر وخدمات العالج . 3

من تعاطي املخدرات، وكذلك األدوية األساسية، مبا يف ذلك خدمات فريوس نقص املناعة البرشي والتهاب الكبد يس، عىل نفس مستوى الخدمات 

املتاحة يف املجتمع املحيل.

تنظيم مثل هذه الخدمات املتعلقة باملخدرات وغريها من خدمات الرعاية الصحية بالتوازي الوثيق مع إدارة الصحة العامة، مع مراعاة الطبيعة . 4

الخاصة الحتجاز األفراد، وتصميم الخدمات لضامن استمرارية الحد من الرضر، والعالج من تعاطي املخدرات، والحصول عىل األدوية األساسية من 

خالل انتقاالت الدخول والخروج من مرفق االحتجاز، وكذلك النقل بني املؤسسات.

التأكد من أن خدمات الرعاية الصحية املتعلقة باملخدرات وغريها من خدمات الرعاية الصحية لهذه الفئات السكانية يتم توفريها من قبل موظفني . 5

طبيني مؤهلني قادرين عىل اتخاذ قرارات مستقلة ومدعمة باألدلة بشأن مرضاهم.

ضامن توفري التدريب للعاملني يف مجال الرعاية الصحية وغريهم من املوظفني العاملني يف السجون وغريها من األماكن املغلقة وأماكن االحتجاز بشأن . 6

العالج من تعاطي املخدرات، والحد من الرضر، والرعاية التلطيفية والتدبري العالجي لألمل، فضالً عن الحاالت الصحية األخرى التي تتطلب استخدام 

املواد الخاضعة للمراقبة لألغراض الطبية.

 4.  الشعوب األصلية

4.1(  الحق يف تقرير املصري؛ وامتالك األرايض واملناطق واملوارد؛ والحفاظ عىل األرايض

للشعوب األصلية الحق يف تقرير مصريها وحرية مواصلة تنميتها االقتصادية واالجتامعية والثقافية. كام أن لديها الحق يف امتالك، واستخدام، وتطوير، 

والتحكم يف األرايض، واألقاليم، واملوارد التي متتلكها، أو تشغلها، أو تحصل عليها بشكل تقليدي. وللشعوب األصلية الحق يف الحفاظ عىل أراضيها، 

وحاميتها من األذى الناجم عن تدابري مكافحة املخدرات.

ووفًقا لهذه الحقوق، ينبغي عىل الدول:

التأكد من أن تدابري مكافحة املخدرات ال تحرم الشعوب األصلية من حقها يف تقرير املصري أو حقها يف العيش.. 1

التأكد من أن تدابري مكافحة املخدرات تعرتف، وتحرتم، وتحمي حقوق الشعوب األصلية يف امتالك، واستخدام، وتطوير أراضيها وأقاليمها ومواردها . 2

والتحكم فيها.

التأكد من أن تدابري مكافحة املخدرات ال تؤثر سلبًا عىل الحق يف الحفاظ عىل أرايض الشعوب األصلية أو قدرتها اإلنتاجية.. 3

اتخاذ تدابري فعالة ملنع ومعالجة األرضار التي تلحق بالبيئة والقدرة اإلنتاجية ملناطق الشعوب األصلية ومواردها من جراء تدابري مكافحة املخدرات.. 4

اشرتاط إجراء تقييامت شاملة لألثر البيئي مبشاركة الشعوب األصلية املعنية من أجل تقييم اآلثار البيئية، واالقتصادية، واالجتامعية، والثقافية، . 5

والروحية ألنشطة مكافحة املخدرات قبل بدئها وتحديد النطاق الذي ميكن 
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تعديل هذه األنشطة يف إطاره.. 6

رصد تنفيذ أنشطة مكافحة املخدرات وتعديالتها.. 7

يف حالة حدوث رضر ناتج عن تدابري مكافحة املخدرات، يجب وضع وتنفيذ تدابري االستصالح املناسبة والفعالة بالتشاور مع الفئات املترضرة.. 8

4.2(  الحق يف املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية

للشعوب األصلية الحق يف أن تُستشار، وأن تعطي موافقتها الحرة واملسبقة واملستنرية فيام يتعلق باملسائل التي متسها. ويشمل ذلك الحق يف أن تتم 

استشارتها بشأن تدابري مكافحة املخدرات واالتفاقيات الوطنية والدولية التي قد تؤثر عىل أراضيها، ومواردها، وثقافاتها، وهوياتها، وكذلك الحق يف منح 

أو حجب موافقتها.

ووفًقا لهذا الحق، ينبغي عىل الدول:

التشاور والتعاون بحسن نية مع الشعوب األصلية املعنية، من خالل املؤسسات التي متثلها، من أجل الحصول عىل موافقتها الحرة، واملسبقة، . 1

واملستنرية قبل اعتامد أو تنفيذ أي تدبري ملكافحة املخدرات من شأنه التأثري عليها أو عىل أراضيها. والتأكد من استمرار املشاورات حسب االقتضاء 

طوال فرتة التنفيذ.

اعتامد التدابري الترشيعية، واإلدارية، وغريها من التدابري الالزمة لالعرتاف بحق الشعوب األصلية يف أن تُستشار عىل نحو فعال، وفقا لعاداتها . 2

وتقاليدها، وبحقها يف منح أو حجب موافقتها الحرة، واملسبقة، واملستنرية فيام يتعلق بتدابري مكافحة املخدرات التي قد تؤثر عليها أو عىل أراضيها.

4.3(  الحق يف التمتع بالثقافة واعتناق الدين ومامرسة شعائره

للشعوب األصلية الحق يف مامرسة وإحياء تقاليدها وعاداتها الثقافية وإظهار، ومامرسة، وتطوير، وتعليم تقاليدها وعاداتها، وطقوسها الروحية والدينية. 

ويشمل ذلك الحق يف استخدام وزراعة النباتات واملواد النباتية التي لها تأثريات نفسية، حيث تكون جزًءا من مامرساتها الثقافية، أو الروحية، أو الدينية.

وللشعوب األصلية الحق يف الحفاظ عىل النباتات والبذور الطبية وغريها من النباتات والبذور التي تشكل جزًءا من هويتها الثقافية أو العرقية أو جزًءا 

من تقاليدها الروحية أو الدينية وعاداتها واحتفاالتها، والتحكم فيها، وزراعتها، واستخدامها، وحاميتها، وصونها. ويشمل ذلك النباتات التي لها تأثريات 

نفسية.

ووفًقا لهذه الحقوق، ينبغي عىل الدول:

االمتناع عن التدخل يف مامرسات الشعوب األصلية الثقافية والروحية والدينية، مبا يف ذلك تلك التي تنطوي عىل نباتات ذات تأثري نفساين.. 1

اعتامد تدابري ترشيعية، وإدارية، وغريها من التدابري املناسبة لضامن عدم تعارض جهود مكافحة املخدرات مع حقوق الشعوب األصلية يف التمتع . 2

بثقافتهم ومامرسة شعائرهم الدينية، مبا يف ذلك مع أفراد تفصلهم حدود دولية.

اتخاذ التدابري الالزمة لحامية مجتمعات السكان األصليني من اإلجراءات التي تتخذها الرشكات الخاصة واألطراف الثالثة التي تحرم السكان األصليني . 3

من مصادرهم التقليدية للغذاء، واألدوية، وسبل العيش، واالحتفاالت، مبا يف ذلك تلك التي تنطوي عىل نباتات لها تأثريات نفسية.

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي عىل الدول:

النظر يف وضع االستثناءات يف ترشيعات املخدرات التي تسمح للشعوب األصلية باستخدام املؤثرات العقلية الخاضعة للمراقبة ألغراض تقليدية، . 4

وثقافية، ودينية.

4.4(  الحق يف األدوية التقليدية واملامرسات الصحية

للشعوب األصلية الحق يف األدوية التقليدية الخاصة بها والحفاظ عىل مامرساتها الصحية التقليدية، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بصحتها الروحية. ويستلزم 

ذلك الحفاظ عىل نياتاتها الطبية الحيوية، وبعضها له خصائص نفسية التأثري.

ووفًقا لهذه االلتزامات، ينبغي عىل الدول:

االمتناع عن حرمان الشعوب األصلية من حقها يف زراعة واستخدام النباتات ذات التأثري النفساين الالزمة للصحة العامة ورفاه مجتمعاتها.. 1

إلغاء، أو تعديل، أو وقف القوانني، والسياسات، واملامرسات التي تحول دون وصول الشعوب األصلية إىل املؤثرات العقلية الخاضعة للمراقبة ألغراض . 2
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الحفاظ عىل الصحة العامة ورفاه مجتمعاتها أو زيادتها، والنظر يف اعتامد التدابري الترشيعية، واإلدارية، وغريها من التدابري الالزمة لضامن مامرسة 

الحق يف األدوية واملامرسات الصحية التقليدية.

وباإلضافة إىل ذلك، يجوز للدول:

االستفادة من أوجه املرونة املتاحة يف اتفاقيات األمم املتحدة ملكافحة املخدرات إللغاء تجريم حيازة، أو رشاء، أو زراعة الشعوب األصلية للمواد ذات . 3

التأثري النفساين الخاضعة للمراقبة بغرض االستهالك الشخيص.

النظر يف اتخاذ تدابري محددة لحامية حق الشعوب األصلية يف استخدام املؤثرات العقلية ألغراض محددة بشكل خاص، مبا يف ذلك تلك املتعلقة . 4

بحقهم يف الصحة.

رابًعا. التنفيذ

1.  جمع البيانات

ينبغي عىل الدول:

جمع ونرش املعلومات املناسبة للتمكني من صياغة وتنفيذ قوانني وسياسات مكافحة املخدرات املتوافقة مع حقوق اإلنسان. وينبغي تصنيف هذه . 1

البيانات حسب العوامل ذات الصلة، مبا يف ذلك الحالة الصحية )مثل إدمان املخدرات(، والسن، والجنس، والعرق، واالنتامء اإلثني، وامليل الجنيس 

والهوية الجنسانية، والحالة االقتصادية )مبا يف ذلك االنخراط يف العمل بالجنس(.

التأكد من أن عملية جمع البيانات لغرض صياغة، أو تنفيذ قانون وسياسة للمخدرات، أو أي تحليل آخر تتوافق مع املعايري الدولية ذات الصلة . 2

لحامية البيانات.

2.  مراجعة حقوق اإلنسان وتحليل امليزانية

ينبغي عىل الدول:

النظر يف إجراء مراجعة تتسم بالشفافية لقوانني وسياسات املخدرات لتقييم مدى امتثالها لحقوق اإلنسان.. 1

إخضاع جميع الترشيعات والسياسات املقرتحة ملكافحة املخدرات لتقييم يتوخى الشفافية للمخاطر املرتبطة بحقوق اإلنسان وتأثريها. . 2

إجراء مراجعة للميزانية لضامن اإلعامل التدريجي للحق يف الصحة فيام يتعلق بتعاطي املخدرات واالرتهان لها.. 3

مراعاة وتربير أية تخفيضات يف مخصصات املوارد للعالج من تعاطي املخدرات، والحد من الرضر، وتوفري الخدمات الصحية األخرى لألشخاص الذين . 4

يتعاطون املخدرات حيث تستلزم مثل هذه التخفيضات تدابري رجعية.

3.  االلتزام بالتعاون واملساعدة عىل الصعيد الدويل

ينبغي عىل الدول: يقع عىل عاتق الدول االلتزام باتخاذ خطوات لضامن أال يؤدي أي تدبري من تدابري التعاون واملساعدة الدوليني ملكافحة اإلتجار غري 

املرشوع باملخدرات إىل تقويض تعزيز أو حامية حقوق اإلنسان، بشكل مبارش أو غري مبارش.

ووفًقا لهذه االلتزامات، ينبغي عىل الدول القادرة عىل املساعدة أن تقوم مبا ييل:

النظر يف توفري املوارد للحد من الرضر، واألدوية األساسية الخاضعة للمراقبة، وغريها من الخدمات الصحية واالجتامعية لألشخاص الذين يتعاطون . 1

املخدرات والذين يحتاجون إىل املخدرات الخاضعة للمراقبة لتخفيف اآلالم.

النظر يف توفري املوارد لتطوير بدائل اقتصادية محددة مجدية ومستدامة لألفراد واملجتمعات املحلية املعرّضة بشكل خاص لالستغالل يف اقتصاد . 2

املخدرات غري املرشوعة.

اعتامد مبادئ توجيهية واضحة للسياسات تتضمن معايري حقوق اإلنسان لتقديم املساعدة املالية والتقنية، والتعاون القضايئ الدويل وإنفاذ القانون يف . 3
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واملشاريع ذات الصلة يف الدول املستقِبلة. املسائل الجنائية ذات الصلة باملخدرات، وخفض الطلب عىل املخدرات  

مامرسة العناية الواجبة لضامن أن التعاون واملساعدة الدوليني املقدَمني أو املستقبلنَي من أجل إنفاذ قوانني املخدرات وخفض الطلب عليها واملشاريع . 4

ذات الصلة، يتم تنفيذهام يف امتثال تام للقانون الدويل ومعايري حقوق اإلنسان وال يساهامن بشكل مبارش أو بشكل غري مبارش يف تطبيق عقوبة 

اإلعدام يف الجرائم املتعلقة باملخدرات، أو التعذيب، أو غري ذلك من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة، أو يف تعزيز أو 

إدامة التمييز غري القانوين.

وينبغي عىل الدول التي ال متلك القدرة أو املوارد الكافية للوفاء بجميع التزاماتها يف مجال حقوق اإلنسان:

التامس املساعدة، مبا يف ذلك املساعدة املالية والتقنية، من املجتمع الدويل لخدمات الحد من الرضر، والحصول عىل األدوية األساسية الخاضعة . 1

للمراقبة، وغريها من الخدمات الصحية واالجتامعية لألشخاص الذين يتعاطون املخدرات والذين يحتاجون إىل املخدرات الخاضعة للمراقبة لتخفيف 

األمل.

التامس املساعدة، مبا يف ذلك املساعدة املالية والتقنية، من املجتمع الدويل لتطوير بدائل اقتصادية محددة وقابلة للتطبيق ومستدامة لألفراد . 2

واملجتمعات املحلية املعرضة بشكل خاص لالستغالل يف اقتصاد املخدرات غري املرشوعة.

التامس املساعدة، مبا يف ذلك املساعدة املالية والتقنية، من املجتمع الدويل ملشاريع تحويل مسار نظام العدالة الجنائية والبدائل األخرى للعقوبات . 3

القرسية عىل جرائم املخدرات والجرائم املتصلة باملخدرات.

خامًسا. مبادئ تفسري املعاهدات

1.  املواءمة واالمتثال املتزامن اللتزامات حقوق اإلنسان

تلتزم األطراف يف املعاهدات الدولية ملكافحة املخدرات بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تلك املعاهدات مع االحرتام الكامل اللتزاماتها األخرى مبوجب . 1

القانون الدويل، مبا يف ذلك قانون حقوق اإلنسان. ومتشياً مع القانون الدويل، 'تفرس املعاهدة بحسن نية ووفقاً للمعنى الذي يعطى أللفاظها ضمن 

السياق الخاص مبوضوعها والغرض منها'. وحيثام يبدو أن هناك عدم توافق، فإن مبادئ تفسري املعاهدات تؤكد عىل القرائن القوية ضد تنازع املعايري 

يف القانون الدويل. 

يُفرتض يف الدول أال تتحلل من التزاماتها السابقة عندما تنشئ التزاًما جديًدا، مثل التصديق عىل معاهدة. وعندما يكون عدد من الوثائق املتناقضة . 2

ظاهريًا قابلة للتطبيق عىل نحو متزامن، فإن السوابق القضائية الدولية والرأي األكادميي تسعى إىل تفسريها عىل نحٍو ميكِّن من تنسيق آثارها 

وتجنب حدوث أي تعارض بينها. لذلك يجب مواءمة أي التزامني متباينني قدر اإلمكان بحيث تنتج عنهام آثار تتوافق متاًما مع القوانني الحالية، مبا يف 

ذلك قانون حقوق اإلنسان. 

ال يجوز استخدام االلتزامات الواردة يف املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات كأساس النتهاك ما يصاحب ذلك من التزامات دولية يف مجال حقوق . 3

اإلنسان. ويجب تفسري األحكام الواردة يف أية معاهدة دولية ملراقبة املخدرات تسمح للدول 'بتبني تدابري أكرث رصامة أو شدة' من تلك املنصوص 

عليها يف املعاهدة ذات الصلة عىل أنها تسمح فقط ملثل هذه التدابري التي تتامىش مع التزامات القانون الدويل للدول، مبا يف ذلك قانون حقوق 

اإلنسان.

2.  معايري القيود املفروضة عىل الحقوقن

ال يجوز تفسري أي يشء يف املعاهدات الدولية ملكافحة املخدرات عىل أنه مينح أية دولة، أو جامعة، أو شخص الحق يف االنخراط يف أي نشاط أو . 1

القيام بأي فعل يهدف إىل أو يرتتب عليه انتهاك أي من الحقوق والحريات املكفولة يف الوثائق الدولية لحقوق اإلنسان أو تقييد هذه الحقوق إىل 

حد أكرب مام هو منصوص عليه تحديًدا يف تلك الوثائق.

يجوز التذرع بالصحة العامة، والسالمة، والنظام كسبب لتقييد بعض الحقوق، مثل حرية املجاهرة بالدين أو املعتقدات، أو حرية التعبري، أو الحق يف . 2

التجمع السلمي، أو حرية تكوين الجمعيات، من أجل التعامل مع تهديد خطري لصحة أو سالمة السكان أو األفراد.

ال يجوز االحتجاج باألمن القومي لتربير اتخاذ تدابري مقيدة لحقوق معينة إال عندما تُتخذ هذه التدابري لحامية بقاء الدولة أو سالمة أراضيها أو . 3

استقاللها السيايس ضد استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.
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عندما تسعى دولة ما إىل تقييد حق معني يف سبيل الوفاء بالتزامها تجاه مكافحة املخدرات، فإن هذا التقييد يجب أن يكون متسًقا مع املبادئ . 4

التفسريية العامة املعمول بها املتعلقة برشوط القيود القانونية عىل الحقوق، والتي تنطبق عىل بعض قواعد حقوق اإلنسان فقط. وتشمل هذه 

املبادئ ما ييل:

ال يجوز تقييد بعض أشكال حامية حقوق اإلنسان يف أي وقت كان وألي سبب. ويشمل ذلك الحق يف الحياة؛ وحظر التعذيب وغريه من رضوب   أ( 

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ والتحرر من العبودية؛ والحق يف عدم اإلدانة بارتكاب جرمية جنائية عىل أفعال مل تكن 

ُمجرّمة وقت تنفيذها؛ والحق يف حرية الفكر والوجدان والدين.

 ب( يجب أن يكون القيد منصوًصا عليه يف أحد القوانني الوطنية عامة التطبيق. ويجب أن يكون هذا القانون واضًحا ويف متناول الجميع. وال يجوز 

وضع القيد بأثر رجعي.

يجب عدم تفسري نطاق القيد عىل نحو يخل بجوهر الحق املعني، ويجب تفسري أي قيد بشكل صارم لصالح الحق املعني.  ج( 

ال يجوز تطبيق أية قيود بطريقة تعسفية أو غري معقولة.  د( 

ال يجوز أن يكون القيد متييزي أو أن يطبَّق عىل نحو يشكل متييزًا محظوًرا قانونًا.  ه( 

يجب أن يستويف القيد معيار 'الرضورة' املنصوص عليه يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان، مام يعني أن اإلجراء يستجيب لحاجة اجتامعية ملحة،   و( 

ويسعى إىل تحقيق هدف مرشوع، ويتناسب مع هذا الغرض. ويشمل ذلك اشرتاط عدم استخدام الدولة أية وسائل تقييدية أخرى أكرث من 

املطلوب لتحقيق الغرض من التقييد.

تتحمل الدولة دامئًا عبء تربير تقييد أحد حقوق اإلنسان التي تلتزم قانونًا باحرتامها.  ز( 

يجب أن ينص القانون عىل ضامنات كافية وسبل انتصاف فعالة ضد فرض أو تطبيق قيود بشكل غري قانوين أو تعسفي عىل حقوق اإلنسان.  ح( 
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ملحق 1: أدلة مرجعية موضوعية: التنمية، والعدالة الجنائية، والصحة

تهدف املبادئ التوجيهية الدولية بشأن حقوق اإلنسان وسياسة مكافحة املخدرات إىل الرتكيز عىل حقوق اإلنسان ووضعها يف موقع الصدارة. بيد أن العديد من القراء قد 

يركزون عىل موضوع أو محور محدد يف سياسة مكافحة املخدرات، أو قد ال يكونون عىل دراية بحقوق معينة. وللمساعدة يف تصّفح املبادئ التوجيهية، يقدم هذا امللحق 

ثالثة أدلة مرجعية مواضيعية )التنمية، والعدالة الجنائية، والصحة( تحدد املبادئ التوجيهية األكرث صلة بكل مجال من هذه املجاالت.

وفيام ييل ثالثة أدلة مرجعية لكل موضوع. ويجري العمل عىل تجميع كل قسم مواضيعي، مبا يف ذلك النص الكامل والتعليق واملراجع الداعمة، عرب اإلنرتنت وسيكون 

.www.humanrights-drugpolicy.org/themes متاًحا عىل

التنمية 

النوع االجتامعي والتنمية   

املبدأ التوجيهي )ثالثًا، 2.2: املرأة، والجرائم املرتبطة 	 
باملخدرات، واالعتامد عىل االقتصادات غري املرشوعة(

تنمية بديلة مستدامة تراعي اعتبارات النوع  	
االجتامعي

املبدأ التوجيهي )ثالثًا، 2.3: املرأة وزراعة املخدرات 	 
غري املرشوعة(

مشاركة املرأة يف صنع القرار واملساواة يف الحقوق  	
لالستفادة من جهود سبل العيش البديلة

الشعوب األصلية والتنمية   

املبدأ التوجيهي )ثالثًا، 4.1: الحق يف تقرير املصري؛ ويف 	 
األرايض واألقاليم واملوارد؛ ويف الحفاظ عىل األرايض(

تجنب انتهاكات الحق يف الكفاف يف جهود مكافحة  	
املخدرات

حق االنتفاع باألرايض، وتنميتها والتحكم فيها 	
الوقاية والتعويض عن األرضار البيئية التي تؤثر عىل  	

الشعوب األصلية
املبدأ التوجيهي )ثالثًا، 4.2: املوافقة الحرة، واملسبقة، 	 

واملستنرية(
التشاور بنية حسنة  	
املبدأ التوجيهي )ثالثًا، 4.3: الحق يف التمتع بالثقافة 	 

ومامرسة الدين ومامرسة شعائره(
الحامية من الرشكات الخاصة واألطراف الثالثة  	

األخرى.

التنفيذ   

القسم الرابع )جمع البيانات، ومراجعة حقوق 	 
اإلنسان وتحليل امليزانية، واملساعدة الدولية(

املبدأ التوجيهي )رابًعا، 3: التعاون الدويل من أجل  	
تطوير ودعم البدائل املستدامة لسبل العيش(

الفقر وسبل العيش املستدامة   

املبدأ التوجيهي )ثانيا، 2: الحق يف االستفادة من 	 
التقدم العلمي وتطبيقاته(

االستجابات اإلمنائية املدعمة باألدلة لإلتجار غري  	
املرشوع باملخدرات 

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 3: الحق يف مستوى معييش 	 
الئق(

سبل العيش البديلة املستدامة 	
تسلسل التدخالت 	
إبادة املحاصيل 	
حيازة األرايض 	
الحامية من عمليات اإلخالء التمييزية 	
املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 4: الحق يف الضامن االجتامعي(	 
الحرمان من املساعدة االجتامعية عىل أساس االعتامد  	

عىل اقتصادات املخدرات غري املرشوعة
االستحقاقات القانونية لحصول الجميع عىل الرعاية  	

الصحية والسكن والتعليم وتأمني الدخل األسايس
التعاون الدويل لتسهيل الحق يف الضامن االجتامعي 	
املبدأ التوجيهي )ثالثًا، 1.4: حامية األطفال من 	 

االستغالل يف تجارة املخدرات غري املرشوعة(
معالجة الفقر والتهميش واألسباب الجذرية األخرى  	

لالنخراط يف تجارة املخدرات
املبدأ التوجيهي )ثالثًا، 2.2: املرأة، والجرائم املرتبطة 	 

باملخدرات، واالعتامد عىل االقتصادات غري املرشوعة(
تنمية بديلة مستدامة تراعي اعتبارات النوع  	

االجتامعي
املبدأ التوجيهي )ثالثًا، 2.3: املرأة وزراعة املخدرات 	 

غري املرشوعة(
مشاركة املرأة يف صنع القرار واملساواة يف الحقوق  	

لالستفادة من جهود سبل العيش البديلة

املبادئ التأسيسية لحقوق اإلنسان   

القسم األول )الكرامة، والشمولية، واملساواة، 	 
واملشاركة، واملساءلة(

العدالة الجنائية والتنمية   

املبدأ التوجيهي )ثالثًا، 1.4: حامية األطفال من 	 
االستغالل يف تجارة املخدرات غري املرشوعة(

عدم تجريم األطفال املستَغلني يف تجارة املخدرات 	
انظر أيًضا الدليل املرجعي للعدالة الجنائية	 

الصحة والتنمية   

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 1: الحق يف الصحة(	 
االهتامم باملحددات االجتامعية للصحة واإلنصاف  	

بوصفها جزًءا من الحق يف الصحة
املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 1.4: حقوق اإلنسان والبيئة 	 

الصحية(
إزالة الغابات وتدهور املوائل الطبيعية 	
األرضار البيئية الناجمة عن إبادة املحاصيل واستخدام  	

مبيدات األعشاب ومبيدات اآلفات؛ وحظر الرش 
الجوي

تقييامت األثر البيئي 	
راجع أيًضا الدليل املرجعي للصحة	 

https://www.humanrights-drugpolicy.org/guidelines/themes/
https://www.humanrights-drugpolicy.org/guidelines/themes/
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العدالة الجنائية 

تسليم املجرمني 

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 5: الحق يف الحياة(	 
املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 6: عدم التعرض للتعذيب 	 

وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية، أو 
الالإنسانية، أو املهينة(

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 8: الحق يف محاكمة عادلة(	 
عقوبة اإلعدام، والتعذيب، واملحاكمة العادلة يف  	

الدولة الطالبة

األطر القانونية والسياسية   

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 1: الحق يف الصحة(	 
املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 9: الحق يف الخصوصية(	 
املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 10: حرية الفكر والوجدان 	 

والدين(
املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 3.2: التدخالت الخاصة 	 

باألطفال الذين يتعاطون املخدرات(
املبدأ التوجيهي )ثالثًا، 4.4: حق الشعوب األصلية يف 	 

األدوية واملامرسات الصحية التقليدية(
عدم تجريم االستخدام الشخيص، والحيازة، والزراعة 	

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 12: حرية الرأي والتعبري 	 
واملعلومات(

التامس، وتلقي، ونقل معلومات دقيقة وموضوعية  	
عن سياسة األدوية والعقاقري

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 13: حرية تكوين الجمعيات 	 
والتجمع السلمي(

تكوين الجمعيات والتجمع السلمي للتعبري عن اآلراء  	
والدعوة فيام يتعلق بقوانني، وسياسات، ومامرسات 

مكافحة املخدرات واإلصالحات ذات الصلة
تشكيل املنظامت التي تدافع عن قوانني، وسياسات،  	

ومامرسات مكافحة املخدرات واالنضامم إليها
الحصول عىل الدعم املايل من مصادر محلية وأجنبية  	

ودولية
املبدأ التوجيهي )رابًعا، 3: التعاون الدويل(	 
معايري تقديم املساعدة املالية والتقنية للتعاون  	

القضايئ وإنفاذ القانون وجهود خفض الطلب

التنفيذ   

القسم الرابع )جمع البيانات، ومراجعة حقوق 	 
اإلنسان وتحليل امليزانية، واملساعدة الدولية(

إصدار األحكام   

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 5: الحق يف الحياة(	 
- عقوبة اإلعدام 	

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 6: عدم التعرض للتعذيب 	 
وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية، أو 

الالإنسانية، أو املهينة(
العقاب الجسدي 	

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 7: عدم التعرض لالعتقال 	 
واالحتجاز التعسفيني(

اعتامد تدابري بديلة غري احتجازية 	

املبدأ التوجيهي )ثالثًا، 1.2: التدخالت الخاصة 	 
باألطفال الذين يتعاطون املخدرات(

عدم تجريم األطفال القرّص بسبب تعاطيهم  	
للمخدرات أو حيازتها لغرض االستخدام الشخيص

االلتزام باملعايري الدولية لقضاء األحداث 	

املبدأ التوجيهي )ثالثًا، 2.2: املرأة، والجرائم املرتبطة 	 
باملخدرات، واالعتامد عىل االقتصادات غري املرشوعة(

فة يف إصدار األحكام )مسؤوليات  	 العوامل املخفِّ
الرعاية، عدم وجود سجل جنايئ، مستوى خطورة 

الجرمية(
نقل السجينات األجنبيات غري املقيامت 	

ظروف السجن  

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 6: عدم التعرض للتعذيب 	 
وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسيةـ، أو 

الالإنسانية، أو املهينة(
الحصول عىل رعاية صحية تعادل تلك املتوفرة يف  	

املجتمع املحيل

القسم الثالث، 3 )األشخاص املسلوبة حريتهم(	 
االلتزام باملعايري الدولية الخاصة باألشخاص املسلوبة  	

حريتهم
مبدأ التكافؤ للرعاية الصحية يف السجن 	

املبدأ التوجيهي )ثالثًا، 2.2: املرأة، والجرائم املرتبطة 	 
باملخدرات، واالعتامد عىل االقتصادات غري املرشوعة(

االلتزام باملعايري الدولية الخاصة بالنساء املسلوبة  	
حريتهن

املبدأ التوجيهي )ثالثًا، 3.2(	 
االلتزام باملعايري الدولية لألطفال املسلوبة حريتهم 	

ما بعد السجن واالنتقال   

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 5.6: الحق يف الحياة(	 
الحصول عىل خدمات الحد من الرضر لحامية الحياة  	

عند الخروج من السجن
املبدأ التوجيهي )ثالثًا، 3: األشخاص املسلوبة حريتهم(	 
الوصول إىل الحد من الرضر وخدمات العالج من  	

املخدرات، والحصول عىل األدوية األساسية يف الحجز 
وعند الدخول، والخروج، والتنقل بني املؤسسات

املبادئ التأسيسية لحقوق اإلنسان   

القسم األول )الكرامة، والشمولية، واملساواة، 	 
واملشاركة، واملساءلة(

الرشطة والتحقيقات  

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 5: الحق يف الحياة(	 
استخدام القوة، مبا يف ذلك اإلعدام خارج نطاق  	

القضاء؛ ومنع العنف الذي ترتكبه الجهات غري 
الحكومية، والتحقيق فيه ومقاضاة مرتكبيه

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 9.2: )الحق يف الخصوصية(	 

االعتقال واالستجواب  

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 6: عدم التعرض للتعذيب 	 
وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية، أو 

الالإنسانية، أو املهينة(
االعرتاف واالنسحاب القرسي من املواد األفيونية 	
اسرتجاع األدلة عند االعتقال 	

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 7: عدم التعرض لالعتقال 	 
واالحتجاز التعسفيني(

االحتجاز فقط عىل أساس تعاطي املخدرات أو إدمانها  	
التحويل من املحاكمة 	
الحبس االحتياطي 	

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 8: الحق يف محاكمة عادلة(	 
الحق يف االستعانة مبحام 	

املبدأ التوجيهي )ثالثًا، 1.1: األطفال والوقاية(	 
اختبار املخدرات العشوايئ، والتفتيش الذايت، والكالب  	

البوليسية

املحاكامت واإلجراءات القانونية  

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 8: الحق يف محاكمة عادلة(	 
املحاكم العسكرية، واملحاكم املتخصصة، والحصول  	

عىل املشورة القانونية

املبدأ التوجيهي )ثالثًا، 1.2: التدخالت الخاصة 	 
باألطفال الذين يتعاطون املخدرات(

املبدأ التوجيهي )ثالثًا، 2.2: املرأة، والجرائم املرتبطة 	 
باملخدرات، واالعتامد عىل االقتصادات غري املرشوعة(

التحويل من نظام العدالة الجنائية 	
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الصحة

الوصول إىل األدوية الخاضعة للمراقبة 

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 1.3: الحصول عىل املواد 	 
الخاضعة للمراقبة كأدوية(

الوصول إىل األدوية األساسية كرشط أسايس أدىن من  	
متطلبات الحق يف الصحة، مبا يف ذلك أدوية األطفال

تجنب القيود التنظيمية غري املربرة 	
اتباع إجراءات الجدولة الدولية 	
تدريب الطواقم الطبية ومقدمي الخدمات 	

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 6: عدم التعرض للتعذيب 	 
وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية، أو 

الالإنسانية، أو املهينة(
عدم الحرمان من األدوية الخاضعة للمراقبة للسيطرة  	

عىل األمل
الوصول إىل األدوية الخاضعة للمراقبة للسيطرة عىل  	

اآلالم
وضع معايري للرعاية الصحية داخل السجون تعادل  	

تلك املوجودة يف املجتمع املحيل، مبا يف ذلك الوصول 
إىل األدوية الخاضعة للمراقبة للسيطرة عىل األمل 

وعالج اإلدمان عىل املخدرات

االستخدام الطبي التقليدي للنباتات الخاضعة 
للمراقبة   

املبدأ التوجيهي )ثالثًا، 4.4: الحق يف األدوية 	 
واملامرسات الصحية التقليدية(

إلغاء تجريم حيازة الشعوب األصلية، ورشائها  	
وزراعتها، للمواد ذات التأثري النفساين الخاضعة 

للمراقبة ألغراض طبية تقليدية

الصحة املتعلقة بإبادة املحاصيل   

انظر الدليل املرجعي للتنمية	 

التنفيذ   

القسم الرابع )جمع البيانات، ومراجعة حقوق 	 
اإلنسان وتحليل امليزانية، واملساعدة الدولية(

عالج اإلدمان عىل املخدرات وتقليل الرضر  

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 1: الحق يف الصحة(	 
املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 1.1: الحد من الرضر(	 
املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 1.2: العالج من اإلدمان عىل 	 

املخدرات(
املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 5.6: الحق يف الحياة(	 
تدابري إيجابية لتحسني متوسط العمر املتوقع 	
املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 6: عدم التعرض للتعذيب(	 
الوصول إىل األدوية األساسية الخاصة بعالج اإلدمان  	

عىل املخدرات والحصول عىل العالج البديل للمواد 
األفيونية

االوصول إىل رعاية صحية داخل الحجز تعادل تلك  	
املتاحة يف املجتمع املحيل

مراقبة مامرسات العالج من اإلدمان عىل املخدرات 	

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 7: عدم التعرض لالعتقال 	 
واالحتجاز التعسفيني(

العالج كبديل للسجن 	

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 9: الحق يف الخصوصية(	 
إفشاء معلومات رسية حول تعاطي املخدرات والعالج  	

من اإلدمان عليها
الحصول عىل مزايا الرعاية االجتامعية 	

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 12: حرية الرأي والتعبري 	 
واملعلومات(

الوصول إىل املعلومات العلمية ذات الصلة بالصحة  	
حول األدوية، وتعاطي املخدرات، واألرضار املتعلقة 

بها، والوقاية والحد من هذه األرضار

املبدأ التوجيهي )ثالثًا، 1.2: التدخالت الخاصة 	 
باألطفال الذين يتعاطون املخدرات(

عالج اإلدمان عىل املخدرات لدى األطفال 	

املبدأ التوجيهي )ثالثًا، 2.1: التدخالت الخاصة بالنساء 	 
اللوايت يتعاطني املخدرات(

الوقاية التي تراعي اعتبارات النوع االجتامعي،  	
والعالج من اإلدمان عىل املخدرات، والحد من الرضر، 

وخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية
تعاطي املخدرات واإدمان عليها والحق يف الحياة  	

األرسية
الحجز والعقاب بسبب تعاطي املخدرات أثناء فرتة  	

الحمل
العنف ضد املرأة التي تتعاطى املخدرات 	

املبدأ التوجيهي )ثالثًا، 3: األشخاص املسلوبة حريتهم(	 
الوصول إىل الحد من الرضر، وخدمات العالج من  	

اإلدمان عىل املخدرات، وحجب األدوية األساسية عند 
الدخول، والخروج، والتنقل بني املؤسسات

تدريب العاملني يف مجال الرعاية الصحية وموظفي  	
السجون عىل الحد من الرضر، وخدمات العالج من 
اإلدمان عىل املخدرات، والرعاية التلطيفية، وعالج 

اآلالم

املبادئ التأسيسية لحقوق اإلنسان  

القسم األول )الكرامة، والشمولية، واملساواة، 	 
واملشاركة، واملساءلة(

املحددات االجتامعية واالقتصادية للصحة  

املبدأ التوجيهي )أوالً، 3: املساواة وعدم التمييز(	 
املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 1.2: االهتامم باملحددات 	 

االجتامعية للصحة باعتبارها جزًءا من الحق يف 
الصحة(

الوصم االجتامعي 	

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 1.4: حقوق اإلنسان والبيئة 	 
الصحية(

طرق إبادة املحصول 	

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 3: مستوى معييش الئق(	 
املأكل، وامللبس، واملسكن 	

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 4: الضامن االجتامعي(	 
عدم الحرمان من املساعدة االجتامعية بسبب تعاطي  	

املخدرات أو إدمانها

انظر أيًضا الدالئل املرجعية للتنمية والعدالة الجنائية	 

الوقاية  

املبدأ التوجيهي )ثانيًا، 5: الحق يف الحياة(	 
تدابري إيجابية لزيادة متوسط العمر املتوقع، مبا يف  	

ذلك تدابري الوقاية املدعمة باألدلة

املبدأ التوجيهي )ثالثًا، 1.1: األطفال والوقاية(	 
الوصول إىل املعلومات املتعلقة باملخدرات واألرضار  	

املرتبطة بها
معلومات دقيقة وموضوعية 	
الوقاية املدعمة باألدلة، مبا يف ذلك داخل املدارس 	
تجنب إجراء اختبارات املخدرات يف املدارس، والكالب  	

البوليسية، والتفتيش الذايت
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ملحق 2: املنهجية
قاد برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ واملركز الدويل لحقوق اإلنسان وسياسات املخدرات يف جامعة إسيكس عملية إعداد املبادئ التوجيهية الدولية بشأن 

حقوق اإلنسان وسياسة مكافحة املخدرات. وقدمت كلٌّ من الشبكة القانونية الكندية لفريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز واملنظمة الدولية للحد 

من الرضر دعاًم وخربة إضافيني خالل عملية الصياغة والتشاور. وتعد املبادئ التوجيهية نتاًجا لبحث قانوين مكثف، ومراجعة الخرباء، وعملية شاملة 

ألصحاب املصلحة املتعددين عىل املستويني الدويل واإلقليمي مع مشاركة عرب إقليمية. كام تم االسرتشاد بالتجربة العاملية لربنامج األمم املتحدة 

اإلمنايئ يف متابعة توصيات اللجنة العاملية املعنية بفريوس نقص املناعة البرشي والقانون—وهي هيئة مستقلة من الخرباء البارزين توىل برنامج 

األمم املتحدة اإلمنايئ أمانتها العامة. وبُذلت جهود محددة للتعامل مع املجتمعات املحلية األكرث ترضًرا من الجهود الدولية ملكافحة املخدرات، مثل 

األشخاص الذين يتعاطون املخدرات، واملزارعني الذين يزرعون املحاصيل غري املرشوعة، واملجتمعات املحلية التي تأثرت سلبًا باإلتجار غري املرشوع 

باملخدرات.

البحث القانوين: تستند هذه املبادئ التوجيهية إىل البحث القانوين العقائدي الذي يعتمد عىل القوانني امللزمة الدولية، واإلقليمية، والوطنية، واملصادر 

القانونية غري امللزمة من مجاالت مواضيعية متعددة. وقد أُجري استعراض متعمق لالتفاقيات الدولية الثالث الخاصة مبكافحة املخدرات، مبا يف ذلك 

كل تعليق رسمي. وباإلضافة إىل ذلك، تم إجراء جملة من األبحاث الهادفة بشأن الوثائق واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان فيام يتعلق بكل من 

اآلليات القامئة عىل املعاهدات واآلليات املستندة إىل ميثاق األمم املتحدة. وتشمل املصادر يف هذا الصدد املالحظات الختامية والتعليقات العامة 

الصادرة عن كل هيئة تعاهدية بشأن معاهدات األمم املتحدة األساسية لحقوق اإلنسان، فضالً عن عمل اإلجراءات املواضيعية الخاصة ذات الصلة 

ملجلس حقوق اإلنسان. كام متت دراسة قرارات الجمعية العامة، واملجلس االقتصادي واالجتامعي، ومجلس حقوق اإلنسان، ولجنة املخدرات. واعتمد 

البحث أيًضا عىل األعامل العلمية حول القضايا القانونية الرئيسية والوثائق التوجيهية الصادرة عن هيئات األمم املتحدة والهيئات اإلقليمية. وتشمل 

الوثائق الدولية وآليات الخرباء اإلضافية التي تم استعراضها اتفاقيات منظمة العمل الدولية املتعلقة بعاملة األطفال، وفريوس نقص املناعة البرشي/

اإليدز، والشعوب األصلية؛ واتفاقيات وإعالنات اليونسكو بشأن الرتاث الثقايف؛ وتقارير منتدى األمم املتحدة الدائم املعني بقضايا الشعوب األصلية. 

وحيثام كان ذلك مناسبًا، أو عند تحديد ثغرات معينة عىل املستوى الدويل، متت اإلشارة أيًضا إىل معاهدات حقوق اإلنسان اإلقليمية واالجتهادات 

القضائية الصادرة عن املحاكم اإلقليمية لحقوق اإلنسان واملحاكم الوطنية. كام تم تطوير عمليات البحث عن الكلامت الرئيسية املواضيعية بالتشاور 

مع لجنة صياغة اإلرشادات الستهداف عمليات البحث وتصفية املواد الشاملة التي تم جمعها. وعىل الرغم من عدم وجود نطاق زمني لإلدراج، فقد 

كانت النتائج األحدث لآلليات القانونية )أي تلك التي صدرت بعد عام 2000( مفضلة لإلشارة إليها يف املبادئ التوجيهية. 

وأعدت مجموعة من الخرباء العديد من أوراق املعلومات األساسية التي أطَّرت بعض القضايا املوضوعية الرئيسية وساعدت يف إثراء جوانب مختلفة 

من املبادئ التوجيهية. وعىل نحٍو مامثل، قدم أفراد من فريق التحرير األسايس الذي يعمل عىل املبادئ التوجيهية ورقة تأطري شاملة للمبادئ 

التوجيهية الدولية بشأن حقوق اإلنسان وسياسة مكافحة املخدرات. ومتت مراجعة هذا العمل ونرشه يف قسم خاص حول حقوق اإلنسان ومكافحة 

املخدرات يف عدد يونيو/حزيران 2017 من مجلة الصحة وحقوق اإلنسان التي تصدرها جامعة هارفارد.1  

مراجعة الخرباء: تم تكليف فريق من الباحثني واملامرسني القانونيني مبراجعة مسودات املبادئ التوجيهية. ويتألف هذا الفريق من خرباء يف طائفة 

من القضايا، مثل حقوق الطفل، والقانون الجنايئ، والتنمية وحقوق اإلنسان، والصحة وحقوق اإلنسان، وحقوق السكان األصليني، واملراقبة الدولية 

للمخدرات، والقانون الدويل العام، وحقوق املرأة. كام متت االستعانة بالتعليقات واألفكار التي قدمها هذا الفريق لتعديل املسودات الالحقة 

واالسرتشاد بها يف القضايا املوضوعية والهيكلية الرئيسية.

املشاورات: من عام 2016 إىل عام 2018، ُعقدت سلسلة من املشاورات مع أصحاب املصلحة املتعددين عرب القارات الخمس لالسرتشاد بها يف املبادئ 

التوجيهية يف مراحل مختلفة من تطويرها. وشملت هذه املشاورات مشاركة أعضاء من الحكومات، وممثيل األمم املتحدة وهيئات الصحة اإلقليمية، 

وحقوق اإلنسان، ومكافحة املخدرات، والجهات الفاعلة يف املجتمع املدين، وخرباء مستقلني وباحثني. وُعقد اجتامعان أوليان للخرباء يف عام 2016 

يف نيويورك ويف جامعة إسيكس لتحديد نطاق وشكل املبادئ التوجيهية، فضالً عن عملية صياغتها. وبعد مشاورات التأطري، تم تقديم مسودة أولية 

يف مشاورة عاملية يف يونيو/حزيران 2017 يف بوغوتا، كولومبيا. وشارك يف هذا االجتامع الدول األعضاء يف األمم املتحدة، ووكاالت األمم املتحدة، 

1 مجلة الصحة وحقوق اإلنسان، العدد 19، رقم 1 )2017(، صفحات 231-278
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مناقشات الخرباء 

األولية

التشاور مع 

الجهات صاحبة 

املصلحة 

والتوصيات

تحليل مدخالت 
الجهات صاحبة 

املصلحة وإدراجها 
يف مسودة املبادئ 

التوجيهية

املشاورات مع 
الدول األعضاء 

واالنتهاء

وخرباء األمم املتحدة املستقلون، وممثلو املجتمعات املحلية املترضرة، والخرباء األكادمييون. كام انعقد اجتامع رابع يف سبتمرب/أيلول 2017 ملراجعة 

وتوحيد املدخالت املستقاة من املشاورة العاملية. وقد أدى ذلك إىل إنتاج مسودة جديدة تم تقدميها الحًقا إىل فريق من الخرباء املفوضني إلبداء 

مالحظاتهم. وبعد إدراج مالحظات هؤالء الخرباء يف املسودة، ُعقدت ثالث مشاورات عاملية أخرى يف عام 2018 يف كل من بريتوريا، جنوب إفريقيا؛ 

وبانكوك، تايالند؛ وأمسرتدام، هولندا. وكان اجتامع أمسرتدام عبارة عن استشارة مجتمعية لألشخاص الذين يتعاطون املخدرات. وعالوة عىل ذلك، تم 

استضافة اجتامعني للدول األعضاء يف فيينا، النمسا، خالل اجتامعات لجنة املخدرات. وبعد هذه االجتامعات، ُعقدت ورشة عمل نهائية للخرباء يف 

جامعة إسيكس يف نوفمرب/ترشين الثاين 2018 لتحليل ودمج املدخالت التي تم جمعها. وتم تقديم املسودة النهائية إىل فريق من الباحثني القانونيني 

الدوليني وخرباء آخرين يف املوضوع ملراجعتها.
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International 

GUIDELINES on 

HUMAN RIGHTS 
and DRUG POLICY

م من الرشاكة العاملية بشأن سياسات املخدرات  تم إعداد هذه املبادئ التوجيهية بفضل الدعم السخي املقدَّ

والتنمية، ونفذتها الوكالة األملانية للتعاون الدويل نيابة عن الوزارة االتحادية األملانية للتعاون االقتصادي 

والتنمية؛ وزارة الخارجية الفدرالية السويرسية؛ وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.


